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บันทึกของผูเขียน
(ในการพิมพคร้ังที่ ๑)

เร่ืองตางๆ ที่รวบรวมตีพิมพในหนังสือเลมนี้ สวนใหญเปน
ธรรมกถาที่ขาพเจาไดแสดง ณ พุทธสังเวชนียสถาน และสถานที่
สําคัญทางพระพุทธศาสนาบางแหง เมื่อคร้ังเดินทางจาริกไปประเทศ
อินเดีย ระยะตนป พ.ศ. ๒๕๒๘ อยางไรก็ตาม มีเร่ืองที่บรรยายภาย
หลังในประเทศไทยอยูดวย ๒ เร่ือง คือ คําบรรยายทบทวนสรุปการเดิน
ทาง และเรื่องอินเดียในระหวางและหลังพุทธกาล ซึ่งไดนํามาตีพิมพไว
ดวย เพราะเปนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการเดินทางครั้งนั้น

เฉพาะเรื่องสุดทาย คือ อินเดียในระหวางและหลังพุทธกาล 
หรืออินเดียแดนเทวดานั้น เปนธรรมกถาซึ่งแสดงที่ชุมนุมพุทธธรรม
ศิริราช เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๘ คือหลังจากกลับจากประเทศ
อินเดียแลวประมาณ ๓ เดือน มีเนื้อหาบางสวนซ้ําซอนกับธรรมกถา
คร้ังกอนๆ บาง เพราะเปนการเลาเรื่องและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองเดียวกันแกที่ประชุมตางแหง ตางกลุมผูฟงกัน แมธรรมกถาเรื่อง
ตนๆ บางเรื่องก็มีความบางตอนซ้ํากัน เนื่องจากตองการเนนย้ําบาง
โยงเรื่องใหเชื่อมถึงกันบาง ขยายความเรื่องใหเชื่อมถึงกันบาง ขยาย
ความเรื่องเดิมใหชัดเจนยิ่งขึ้นบาง

การเดินทางในประเทศอินเดีย ไดรับความเอื้อเฟอจาก พระครู
ปลัดทวี กิตฺติปโฺ แหงมหาวิทยาลัยพาราณสี เปนผูจัดเตรียมราย
การและอํานวยการการเดินทางโดยตลอด และในการกลาวธรรมกถา 
ณ ที่บางแหง ทานพระครูฯ ก็ไดเปนผูกลาวเกริ่นนําอาราธนาดวย โดย
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เฉพาะที่ธัมเมกขสถูป สารนาถ คําเกริ่นนํานิมนตมีเนื้อความยาวเปน
พิเศษ ผูจัดพิมพเห็นวามีสาระนาสนใจ จึงขอนํามาตีพิมพไวดวย

อนึ่ง ธรรมกถาและการสนทนากับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย
พาราณสีนับวาเปนเรื่องพิเศษ มีเนื้อหาตางจากเรื่องอื่นๆ หลายอยาง 
โดยเฉพาะมีเร่ืองเกี่ยวกับสถานการณพระศาสนาในประเทศไทยแทรก
เขามา เชน เร่ือง พ.ร.บ. เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงฆ และกรณีคริสต
จักรมีแผนการไมดีไมงามตอพระพุทธศาสนา อาจทําใหรูสึกไมกลม
กลืน พึงทําความเขาใจวา นักศึกษาไทยที่อยูในตางแดนยอมใหความ
สนใจและมคีวามหวงใยตอสภาวการณในประเทศทีเ่ปนบานเกดิของตน
และพึงถือวาเปนเรื่องแทรกเขามาที่มีประโยชนและเสริมรสของหนังสือ
ไปอีกแงหนึ่ง

หนังสือนี้สําเร็จเปนเลมข้ึนมา ดวยแรงฉันทะและความเสีย
สละของคุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ เร่ิมจากการลอกความจากแถบ
บันทึกเสียง การเตรียมการเบื้องตน เชน จัดทําอารตเวิรค ตลอดจน
ประสานงานทัว่ไป โดยไดรับความรวมศรัทธาจากคณุสมชยั ฟกสวุรรณ
ชวยเก็บศัพททําดัชนี และคุณบรรณนาท ไชยพาน ชวยออกแบบปก 
สวนงานขั้นสุดทายกอนสงโรงพิมพ รวมทั้งการเรียงพิมพความตนเลม 
และดัชนี ดวยเครื่องคอมพิวเตอร Macintosh สําเร็จดวยความเสีย
สละของพระมหาอินศร จินฺตาปฺโ

ในการตีพิมพ คุณชูเกียรติ อุทกะพันธุ ผูจัดการบริษัท
อมรินทร พร้ินติ้ง กรุพ จํากัด พรอมดวยพนักงานชาวโรงพิมพอมรินทร 
ไดใหความรวมมือเอาใจใสดําเนินการดวยความมีน้ําใจยิ่ง

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกทานที่ไดเอยนามขางตน ซึ่งไดชวยให
การพิมพหนังสือตามทางพุทธกิจนี้สําเร็จเรียบรอยมาดวยดี
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๑
ใตรมโพธิ์ตรัสรู

ขอเจริญพรโยมซึ่งไดมีศรัทธารวมเดินทางมานมัสการ
สถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา บัดนี้คณะก็ไดมาถึงสถานที่ซ่ึง
มีความสําคัญอยางยิ่ง พระพุทธเจาตรัสไววา เปนสังเวชนียสถาน
แหงหนึ่งในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ สังเวชนียสถาน ๔ น้ัน ก็คือ

๑. สถานทีป่ระสตูขิองพระสมัมาสมัพทุธเจา ไดแก ลมุพนีิ
วนั หรือสวนลุมพินี

๒. สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสรูอนุตตรสัมมา-
สัมโพธิญาณ คือ สถานที่น้ี

๓. สถานทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจาทรงประกาศพระธรรมจกัร
แสดงปฐมเทศนา ปจจุบันนี้เรียกวา สารนาถ ซ่ึงคณะ
จะไดเดินทางไปนมัสการตอไป

๔. สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน
ท่ีเมืองกุสินารา ซ่ึงก็อยูในเสนทาง มีกําหนดการวาจะ
ไปนมัสการเชนเดียวกัน

บัดนีค้ณะไดมาอยูภายใตรมพระศรมีหาโพธิ ์ อนัเปนทีต่รสัรู
ซ่ึงกลาวไดวาเปนจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
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น้ันปจจุบันไดแผไพศาลไปทั่วโลก มีประชากรจํานวนมากมายนับ
ถือเปนพุทธศาสนิกชนเปนจํานวนเกินรอยลานคน แตสถิติน้ีตาง
กันไปบาง เปนสามรอยลานบางก็มี รอยหาสิบลานบางก็มี ก็
นับวาเปนจํานวนมากมาย อยูกระจายกันไปท่ัวโลก ประชากรใน
พุทธศาสนาทั้งหมดนั้น กลาวไดวา เริ่มตนไปจากจุดสําคัญ ณ ท่ีน้ี 
คือ เริ่มจากการตรัสรูหรือสถานที่พระพุทธเจาตรัสรู แลวแผขยาย
เพิ่มจํานวนออกไป

พระธรรมที่พระพุทธเจาประกาศถึงปจจุบันนี้ เรามีพระไตร
ปฎกเปนหลักฐาน เปนคัมภีรสําคัญที่ชาวพุทธยึดถือเปนหลักทั่ว
โลก พระไตรปฎกที่พิมพเปนภาษาไทยก็มีจํานวน ๔๕ เลม หรือ
นับกันมาแตโบราณก็มีจํานวน ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ท้ังหมด
น้ันก็มีจุดเริ่มตนจากการตรัสรูของพระพุทธเจา ณ ภายใตพระศรี
มหาโพธิ์น้ี

เพราะฉะนั้น ตนพระศรีมหาโพธิ์ท่ีเราทั้งหลายกําลังมานั่ง
กันอยูน้ี จึงเปนจุดเริ่มตนของพุทธศาสนา นับวาเราทั้งหลายไดมา
สูสถานที่ท่ีมีความสําคัญอยางสูงสุดของศาสนาที่เราเคารพนับถือ

โยมแตละทานไดสละทุนทรัพยเปนอันมาก จุดมุงหมายก็
เพื่อจะไดมานมัสการสถานที่สําคัญนี้ ไดมาเคารพพระพุทธเจา 
เคารพพระรัตนตรัย เราท้ังหลายเปนพุทธศาสนิกชน ไดเคารพบูชา
พระรัตนตรัยกันตลอดมา จะเรียกวาตั้งแตเกิดก็ได จนกระทั่งบัดนี้ 
แตบัดนี้เราไดมาเคารพพระพุทธเจาถึงสถานที่ท่ีพระองคไดอุบัติ
ข้ึน คือ อุบัติจากความเปนสิทธัตถราชกุมาร หรือเปนมนุษย
ธรรมดา เปนปุถุชน กลายเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะ
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ฉะนั้น จึงควรแกการปลาบปลื้มปติยินดีวาเราไดมาสูสถานที่
สําคัญนี้แลว มาสูจุดเริ่มตนของพระพุทธศาสนาแลว มาสูจุดศูนย
รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งปวง

เมื่อไดมาสูสถานที่น้ีแลวโดยทางกาย ก็ขอใหใจของเราได
มารวมดวย กายของเราไดมาสูสถานที่น้ีก็ไดบรรยากาศอันรมร่ืนมี
ความชื่นบานรมเย็นสดใสทางกาย ในทางจิตใจเราก็ควรจะมี
ความเบิกบานผองใสเชนเดียวกัน ซ่ึงอันนั้น จะเปนบุญเปนกุศล 
เพราะเมื่อเรามีจิตใจเบิกบานผองใสแลว นอกจากจะทําใหชีวิตมี
ความสดชื่นเบิกบานทั้งกายทั้งใจครบถวนทุกประการแลว ก็เปน
การปฏิบัติตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย เพราะวา
พระพุทธเจาไดตรัสสอนหลักธรรมที่เปนหัวใจ เปนหลักกลาง หรือ
เปนขอสรุปของพระพุทธศาสนาที่เราเรียกวา หัวใจของพระพุทธ
ศาสนา ๓ ประการ คือ

๑. สพฺพปาปสฺส อกรณํ  การไมกระทําความชั่วทั้งปวง
๒. กสุลสสฺปูสมปฺทา  การบาํเพญ็กศุลคอืความดใีหถงึพรอม
๓. สจตฺิตปรโิยทปน ํการทาํจติใจของตนใหบริสทุธิผ์องใส
ในสามประการนี้ บางอยางก็เปนขอปฏิบัติท่ัวๆ ไปภาย

นอก และเปนเรื่องที่อาศัยการดูความเปนไปในระยะเวลายาวนาน 
แตขอสําคัญที่เปนแกนก็คือจิตใจของเรา จิตใจของเราที่วาก็ตองมี
ความแชมช่ืนเบิกบานผองใส น้ีเปนศูนยกลางของชีวิต จิตใจแชม
ช่ืนเบิกบานแจมใสแลว จะแสดงออกมาทางกาย วาจา ออกมาใน
ชีวิตความประพฤติ การดําเนินชีพทั้งหมด
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ทีน้ี การทําจิตใจของเราใหผองใสนั้น สามารถทําไดทุก
ขณะทุกเวลา โดยเฉพาะเวลานี้เปนโอกาสที่สมควรอยางยิ่งที่จะ
ทําจิตใจใหแชมช่ืนเบิกบานแจมใส จิตที่แชมช่ืนเบิกบานแจมใส 
นอกจากอาศัยศีลความประพฤติ ท่ีดีงามเปนปกติเรียบรอย 
บริสุทธิ์หมดจดตามหลักคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาในภาย
นอกแลว ก็อาศัยการทําจิตใจใหสงบ มีปญญารูเทาทันความเปน
จริงของสิ่งทั้งหลาย

บัดนี้ เรามาอยูในสถานที่อันสงบรมร่ืน มีจิตใจยึดเหนี่ยว
มุงแนวไปดวยความเคารพบูชาในองคพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็เปน
ขอท่ีควรจะชวยทําใหจิตใจของเรามีความผองใสเบิกบานได ซ่ึงนับ
เปนกุศลธรรมอันสําคัญ

ถาเรานึกยอนกลับไปในอดีตเมื่อสมัยสองพันหารอยกวาป
มาแลว ครั้งที่พระพุทธเจาไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต
รมพระศรีมหาโพธิ์ ณ บริเวณนี้

ตามขอความที่ทานไดเลาไวในคัมภีรพระไตรปฎก พระ
พุทธเจาไดออกบรรพชา เสด็จจากกรุงกบิลพัสดุ สละราชสมบัติ
ออกมาทรงผนวช พระองคเสด็จดําเนินเดนิทางมาโดยลาํดบั ได
ศกึษาธรรมในสาํนกัของอาจารยอาฬารดาบส กาลามโคตร ออกจาก
สํานักอาฬารดาบส กาลามโคตรแลว ก็มาถึงสํานักอุททกดาบส
รามบุตร ศึกษาใน ๒ สํานักนี้จนจบฌานสมาบัติ ๘ ประการ พระ
องคก็ยังทรงเห็นวาไมใชทางตรัสรู จึงทรงคนควาเพียรพยายาม
ดวยพระองคเอง ในที่สุดก็ไดเสด็จมายังสถานที่น้ี เรียกวาตําบล
อุรุเวลาเสนานิคม
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มีความบรรยายไวในพระไตรปฎกแสดงถึงบรรยากาศ
อันสดชื่นวา มีหมูไมเขียวขจีนารื่นรมยใจ หาดทรายชายฝงแมนํ้า
เนรัญชรา เรียบสะอาด มีนํ้าไหลใสกระจาง ทาที่ลงอาบน้ําก็ราบ
โลงดูงามตา ความในพระไตรปฎกนี้อาตมภาพไมไดดูมาโดย
เฉพาะ แตก็เปนทํานองนี้

เมื่อพระองคไดทรงเห็นสถานที่อันเปนที่นารื่นรมยดังที่
กลาวแลว เปนที่ควรแกการบําเพ็ญเพียร จึงไดตัดสินพระทัยวาจะ
บําเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู ณ ท่ีน้ี ตอจากนั้นพระองคก็เสด็จ
ประทับเริ่มตนดวยบําเพ็ญทุกรกิริยา จนกระทั่งเห็นวามิใชทางที่
ถูกตอง จึงทรงเปลี่ยนดําเนินวิธีใหม ท่ีเราเรียกวาบําเพ็ญเพียรทาง
ใจ ทรงดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนกระทั่งในที่สุดก็ไดตรัสรู
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ เมื่อเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือวันเพ็ญ
เดือน ๖ เมื่อพระชนมายุได ๓๕ พรรษา น่ีแหละคือจุดเริ่มตน

ถาเรานึกถึงความเดิมในประวัติศาสตร นํามาเทียบดูกับ
สถานที่ท่ีเห็นอยูในปจจุบัน โดยทําจิตใจใหยอนไปในอดีตตาม
ความที่ทานบรรยายไว ก็จะเห็นวาสถานที่น้ีเคยเปนที่นารื่นรมย 
เปนที่เหมาะแกการบําเพ็ญเพียร มีความสงบวิเวก แตสิ่งที่เปน
วัตถุเปนสภาพแวดลอมภายนอกนั้น ยอมมีความเปลี่ยนแปลงไป
ตามกาลเวลา แมวาสภาพที่เปนอยูบัดนี้ อาจจะไมรมร่ืน ไมสงบ
สงัดอยางในอดีต แตก็ขอใหเราทําจิตใจเหมือนกับวาไดดํารงอยูใน
ท่ีตอพระพักตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาทําความรูสึกไดอยาง
น้ี ก็จะเกิดความปติยินดี เพราะไดมาอยู ณ ท่ีท่ีพระองคตรัสรู
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เหมือนกับมาเฝาตอพระพักตรของพระองคแลว เมื่อทําไดอยางนี้ 
จิตใจก็จะสงบเปนทางแหงสมาธิ

ทานกลาววา เมื่อจิตใจปลาบปลื้มเอิบอิ่มยินดีมีปติแลว 
จิตใจนั้นก็จะผอนคลาย สงบ เกิดปสสัทธิ เมื่อเกิดปสสัทธิ จิตใจ
ผอนคลายสงบแลว ก็จะเกิดสมาธิ จิตใจตั้งมั่นแนวแน และเมื่อใช
จิตที่เปนสมาธิน้ันพิจารณา ก็จะเกิดปญญารูแจงความจริงตอไป 
แตในเบ้ืองตนขอใหเกิดความสุข ความสงบทางจิตใจนี้กอน ตอแต
น้ัน เมื่อพิจารณาดวยปญญาก็จะเห็นอยางที่กลาวเมื่อกี้วา สภาพ
แวดลอมท่ีนารื่นรมยในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น ครั้น
กาลเวลาลวงเลยมาถึงบัดนี้ ๒,๕๐๐ กวาปแลว ก็มีความเปลี่ยน
แปลงไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลาย

ความเปลี่ยนแปลงของสังขารนี้ ก็เปนไปตามหลักคําสอน
ของพระพุทธเจา คือหลักที่เรียกวา ไตรลักษณ ไดแก อนิจจัง
ความไมเที่ยงแทแนนอน ทุกขัง ความที่คงทนอยูในสภาพเดิมไม
ได และอนัตตา ความมิใชตัวตน เมื่อพิจารณาไดอยางนี้ ก็จะมอง
เห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง เมื่อรูแจงเขาใจ
ความจริงเหลานี้แลว ก็จะทําใหจิตใจเปนอิสระ นอกจากไดความ
สงบ ความสุขปติเอิบอิ่มทางจิตใจแลว ก็ไดรูเทาทันธรรมดาของ
สังขารทั้งหลายเกิดปญญาอีกดวย

เพราะฉะนั้น ในการมา ณ สถานที่แหงนี้น้ัน เราสามารถ
เจริญไตรสิกขาไดครบบริบูรณ ถาหากมีความเพียรพยายาม ใน
ดานศีล เราก็ชําระกายวาจาใหบริสุทธิ์ เปนที่แนนอนวาญาติโยม
มาในสถานที่น้ียอมมีจิตใจประกอบดวยศรัทธา ประกอบดวย
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ความเคารพเลื่อมใส มีปสาทะ มีความตั้งใจดีอยูแลว จึงเปนการ
แนนอนวาจะไดดํารงกายวาจาใหอยูในศีล และเมื่อปฏิบัติตาม
หลักดังที่อาตมภาพไดกลาวมา ทําจิตใจใหอิ่มเอิบผองใส เริ่มแตมี
ปติ ความปลาบปลื้มใจ จนกระทั่งถึงจิตใจสงบแนวแนมั่นคง ก็คือ
ไดเจริญสมาธิไปดวย และเมื่อรูเขาใจความจริง พิจารณาเห็น
ธรรมดาของสังขาร ก็เกิดปญญาอีกอยางหนึ่ง จึงไดท้ังศีล ท้ัง
สมาธิ  ท้ังปญญา หรือถาจะกลาวถึงขอปฏิบัติท่ีเปนดานจิตใจโดย
เฉพาะ ในตอนนี้ก็จะไดท้ังสวนที่เปนสมถะและสวนที่เปนวิปสสนา 
เปนเครื่องพัฒนาหรือเจริญจิตใจของตนเองใหกาวหนาไปในพระ
ธรรมคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา

เพราะฉะนั้น ในวาระนี้ ก็เปนโอกาสอันดีงามแลว ท่ีเราทั้ง
หลายไดมาพรอมกันในสถานที่อันเปนที่เคารพบูชา เปนที่ตั้งแหง
ความเลื่อมใส และเมื่อใดเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ดวยดีแลว 
เตรียมจิตใจใหพรอมแลว ตอแตน้ีไปเพื่อใหเปนทางแหงบุญ แหง
กุศลมากขึ้น เปนการเพิ่มพูน ‘สัคคมัคคะ’ ‘โมกขมัคคะ’ คือทาง
แหงสวรรค ทางแหงพระนิพพาน ดวยการดําเนินตามปฏิปทาที่
เปนคําสอนของพระพุทธเจา อาตมภาพก็ขอเชิญชวนญาติโยมทุก
ทานไดมารวมกันปฏิบัติตามคําสอนในสวนของการเจริญจิตต-
ภาวนา การเจริญจิตใจใหกาวหนาไปในคุณธรรม มีสมาธิ เปนตน 
และในปญญาภาวนา การเจริญปญญา คือความรูเขาใจความจริง

ดังนั้น  ตอแต น้ีไปก็ขอเชิญโยมได น่ังทําจิตตภาวนา  
บําเพ็ญสมาธิกันชั่วเวลาหนึ่ง ขอกําหนดไว ๑ ช่ัวโมง



๒
บนยอดเขาคิชฌกูฏ

ขอเจริญพรโยมทุกทาน บัดนี้คณะไดเดินทางยาวไกล ข้ึน
ภูเขามาจนถึงพระคันธกุฎีบนยอดเขาคิชฌกูฏสมใจแลว

พูดไดวาเราไดมาเฝาพระพุทธเจาถึงที่ประทับของพระองค 
และเราก็ไดกระทําสักการะบูชา สวดมนตนอมรําลึกถึงพระคุณ
ของพระองค ทําจิตใจสงบผองใสเปนบุญเปนกุศลยิ่งขึ้น เมื่อไดมา
เฝาพระพุทธเจาในลักษณะเชนนี้ อาตมภาพก็อยากจะกลาวถึง
การเฝานั้นใหเห็นความหมายกวางขวางออกไป

ตามปกติ การเฝาพระพุทธเจานั้น ก็ตองมีพระกายของ
พระพุทธเจาอยู แตตามหลักที่ทานกลาวไว กายของพระพุทธเจามี 
๒ อยางคือ รูปกาย กับ ธรรมกาย น้ีเปนคําสอนที่แสดงไวใน
เถรวาท คือ นิกายที่เรานับถือกันอยู สวนทางมหายานทานแบง
กายเปน ๓ มีธรรมกาย สัมโภคกาย และนิรมานกาย

ในที่น้ี จะกลาวถึงคําสอนฝายนิกายเถรวาท ท่ีแสดงเรื่อง 
รูปกาย กับ ธรรมกาย

เรามาถึงที่พระคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฏ ณ ท่ีน้ี ก็คือมา ณ ท่ี
ประทับของพระพุทธเจา เปนที่เคยมีพระรูปกายของพระองค
ปรากฏ ทรงดําเนินมาประทับในที่น้ี เสด็จลงจากที่ประทับน้ีไป
บําเพ็ญพุทธกิจขางลางในสถานที่ตางๆ แลว เสด็จกลับข้ึนมา
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ประทับพักผอน และทรงกระทําธรรมปฏิสันถารแกผูท่ีข้ึนมาเฝา 
อันนั้นเปนดานรูปกาย แตบัดนี้รูปกายของพระองคไมปรากฏให
เราเห็น เพราะไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว เวลาก็ลวงมาถึง 
๒,๕๐๐ ปเศษ

เพราะฉะนั้น แมเราจะมาถึงกุฏิของพระองค เราจะเฝา
พระรูปกายของพระองคอยางที่จะใหเห็นเปนขันธ ๕ ครบถวน
บริบูรณ เปนรางกายชัดๆ ก็ไมได สวนที่เราจะเฝาไดน้ันก็คือพระ
ธรรมกาย

ธรรมกาย ก็คือ กายที่เปนธรรม
คําวา ‘กาย’ น้ันแปลวาประชุม หรือกองก็ได เวลาเราพูดถึง

รูปกาย รูปกายก็คือประชุมแหงรูป ไดแก ธาตุ ๔ ประชุมกันเขา 
ปรากฏใหเราเห็นได สัมผัสถูกตองได

สวน ธรรมกาย ก็หมายถึงประชุมแหงธรรม หรือกองแหง
ธรรม พระพุทธเจาตรัสรูแลว พระองคมีรูปกาย แตรูปกายอยาง
เดียวก็เปนเพียงเจาชายสิทธัตถะ ตอเมื่อพระองคมีพระธรรมกาย
เกิดขึ้นจากการตรัสรู จึงไดเปนพระพุทธเจา

เมื่อเปนพระพุทธเจา พระองคก็กลายเปนที่ประชุมแหง
ธรรมะดวย ท่ีประชุมแหงธรรมะ หมายความวา ธรรมะนั้นปรากฏ
อยูท่ีองคของเจาชายสิทธัตถะ เมื่อพระองคตรัสธรรมะ ธรรมะนั้นก็
พรั่งพรูออกมาจากพระโอษฐ ทําใหพระกายของพระองคท่ีปรากฏ 
กลายเปนแดนหลั่งออกมาซึ่งธรรม ทําใหสรรพสัตวไดสดับธรรม 
และพระสาวกก็ไดเลาเรียนคําสอนและตรัสรูตาม พากันประจักษ
แจงธรรมกาย จึงมีพระอรหันตเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ธรรมกาย
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น้ันเราสามารถเฝาไดและสามารถทําใหปรากฏขึ้นในใจของเรา
พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซ่ึงเปนพระนานาง และเปน

พระมารดาเลี้ยงของพุทธเจา ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุณีรูปแรก 
และพระองคก็เปนพระเถรีบรรลุธรรมเปนพระอรหันตเถรี ในตอนที่
จะปรินิพพาน พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดไปทูลลาพระพุทธเจา 
แลวก็ตรัสขอความมากมาย

ตอนหนึ่งไดกราบทูลพระพุทธเจาวา “รูปกายของพระองค
หมอมฉันไดเลี้ยงดูใหเติบโตขึ้นมา แตธรรมกายของหมอมฉัน 
พระองคนี่แหละไดทาํใหเจริญเติบโต หมอมฉันเปนพระมารดา
ของพระองค พระองคก็เปนพระบิดาของหมอมฉัน”

พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดประกาศใหปรากฏแลววา 
ดวยธรรมกายนั้นเอง จึงทําใหพระพุทธเจาซึ่งเปนโอรสเลี้ยงของ
พระองค กลายเปนบิดาของพระองค เพราะเปนผูท่ีทําใหพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีเติบโตข้ึนดวยพระธรรมกาย

ธรรมกายนั้นคืออะไร ท่ีไดเติบโตขึ้นในพระนางปชาบดีโคต
มกีค็อื ประชมุแหงธรรมะ ซ่ึงทานอธบิายวา ไดแกโลกตุตรธรรม ๙ 
ซ่ึงจะบรรลุไดดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ หรือหมายถึงความ
รูในอริยสัจ ๔ ผูใดไดเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็ยอมได
ตรัสรูอริยสัจ ๔ และนั่นก็คือทําใหธรรมกายเกิดขึ้นในตน ไดทําให
ธรรมกายเจริญเพิ่มพูนงอกงามขึ้นจนบริบูรณ

โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการมีอะไรบาง ก็มีสัมมัปปธาน 
๔, สติปฏฐาน ๔, อิทธิบาท ๔, อินทรีย ๕, พละ ๕, โพชฌงค ๗ 
และมรรคมีองค ๘ ประการ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนี้ ผูใดได
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เจริญขึ้นมาสําเร็จผล ก็เทากับวาไดเจริญธรรมกายขึ้นในตนเอง
เมื่อไดมาในสถานที่น้ี อันเปนที่ประทับของพระพุทธเจา 

เราก็สามารถจะเจริญธรรมกายใหปรากฏขึ้นในจิตของตนเอง แต
ความจริงนั้น แมไมไดมาในที่น้ี ก็สามารถเจริญธรรมกายได
เหมือนกัน หมายความวา สามารถเฝาพระพุทธเจาไดในใจของตน
ดวยการเจริญธรรมกาย

อยางไรก็ตาม การไดมาในสถานที่ท่ีพระพุทธเจาเคยทรง
อาศัยใชสอยอยางพระคันธกุฎีน้ี ก็เปนเครื่องเจริญศรัทธา ใหจิตใจ
มีความสงบ มีความเลื่อมใส มีปติเอิบอิ่มปลาบปลื้มมากยิ่งขึ้น จึง
เปนทางทําใหเจริญธรรมกายงายยิ่งขึ้นดวย น้ีเปนตัวอยางอยาง
งายๆ เพราะวาศรัทธานั้นก็เปนองคธรรมขอหนึ่งในโพธิปกขิยธรรม 
๓๗ ท่ีเรียกวาเปนธรรมกาย กลาวคือ ศรัทธาอยูในอินทรีย ๕ และ
อินทรีย ๕ ก็อยูในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ น้ันแหละ

อินทรีย ๕ ก็มี ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ศรัทธาเปน
องคธรรมขอท่ี ๑ ในอินทรีย ๕ เพียงวาโยมมีศรัทธาเกิดขึ้น ก็เปน
อันวาไดเริ่มเจริญธรรมกายขอ ๑ แลว หรือวาถามีปติเกิดขึ้น มี
ความปลาบปลื้มใจ ก็อยูในโพชฌงค โพชฌงค ๗ น้ัน เปนสวน
หนึ่งในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ ก็เปนสวนหนึ่งของธรรมกาย
ดวย หรือมีจิตสงบเกิดขึ้น อยางเรามานั่งในที่น้ี สวดมนตบูชาพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ แลวนั่งทําจิตสงบ ทางกายก็สงบเพราะ
ไดบรรยากาศเงียบสงบ  เมื่อกายเงียบสงบแลว ก็พลอยทําให
จิตใจสงบดวย อาตมภาพเขาใจวาโยมที่น่ังในที่น้ี ก็คงมีจิตใจ
สงบ มีความปลาบปลื้มใจเกิดขึ้นไมนอยทีเดียว ความมีจิตใจสงบ
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น้ันก็อยูในธรรมกายเหมือนกัน จึงเปนโอกาสชวยใหเราไดเจริญโพ
ธิปกขิยธรรมนี้มากบางนอยบาง ช่ือวาไดบําเพ็ญธรรมกายหรือเฝา
พระพุทธเจาเปนสวนพระธรรมกาย

บัดนี้ เราไดเขามาอยูในสถานที่น้ี มาถึงที่พระพุทธเจาเคย
ทรงปรากฏรูปกาย ถาสามารถเจริญธรรมกายอยางที่อาตภาพได
กลาวมาแลวดวย ก็เทากับวาไดท้ัง ๒ อยาง ไดเขาเฝาเกี่ยวของกับ
พระพุทธเจาทั้งโดยทางรูปกายและธรรมกาย

ยิ่งกวานั้น เมื่อเขามาเฝาใกลชิดในสวนที่เคยเปนที่ปรากฏ
ของพระรูปกายแลว ทําจิตใจใหมีศรัทธาปสาทะ มีความสงบ 
ปลาบปลื้ม เปนตน ก็หวังไดวาจะทําใหมีกําลังกาย กําลังใจในการ
ท่ีจะเจริญธรรมกายใหมากขึ้นไปอีก ไมใชเฉพาะเจริญไดในที่น้ีเทา
น้ัน แตยังเปนปจจัยสนับสนุนวา เมื่อกลับไปจากที่น่ีแลว จะเจริญ
ธรรมกายใหเจริญงอกงามยิ่งๆ ข้ึนไปจนกวาจะไพบูลย

เปนอันวา ในวันนี้ เราไดมาในสถานที่ท่ีพระพุทธเจาเคยใช
สอย ซ่ึงสถานที่พระองคเคยใชสอยนี้ ทานบอกวาเปนเจดียชนิด
หนึ่ง เจดียก็เหมือนกับคําวาอนุสาวรีย เปนเครื่องเตือนใจใหระลึก
ถึงพระพุทธเจา เจดียอยางนี้เรียกวา พุทธเจดีย แปลวา เจดียเกี่ยว
กับองคพระพุทธเจา มี ๔ อยาง คือ

ธาตุเจดีย เจดียบรรจุพระธาตุ
ธรรมเจดีย เจดียบรรจุพระธรรม
บริโภคเจดีย เจดียคือสถานที่พระองคเคยใชสอย หรือ

บรรจุสิ่งที่พระพุทธเจาใชสอย
อุทเทสิกเจดีย เจดียคือสิ่งที่สรางอุทิศตอองคพระพุทธเจา 

ไดแก พระพุทธรูป
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พระคันธกุฎีน้ีก็จัดเขาในเจดียลําดับท่ีสาม คือ บริโภค
เจดีย หมายถึง สถานที่พระพุทธเจาเคยทรงใชสอย เคยอยูอาศัย

วันนี้เราไดมาในที่ท่ีเปนพุทธเจดีย และไดมาเฝาพระพุทธ
เจาดวย ท้ังโดยการเขามาใกลชิดในที่สถิตแหงพระรูปกายของพระ
องค ท้ังโดยการพยายามทําใจของเราใหเฝาพระธรรมกายของพระ
องค ขออานิสงสจงเพิ่มพูนดวยอานุภาพของพระรัตนตรัย เพื่อให
ทุกทานเจริญดวยธรรมกายยิ่งๆ ข้ึนไป ท้ังในบัดนี้และในเบื้องหนา 
ตลอดกาลนาน เทอญ



๓
ปฐมเทศนาที่สารนาถ

พระครูปลัดทวี กิตฺติปฺโญ* กลาวนํา
กราบเรียนพระเดชพระคุณที่เคารพ เจริญพรแดญาติโยม

ทุกทาน ขณะนี้เปนวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๒๘ คณะของเราได
เดินทางแสวงบุญมาถึงดินแดนประกาศสัจธรรมในทางพระพุทธ
ศาสนาเปนครั้งแรก สถานที่แหงนี้ในสมัยพุทธกาลเรยีกวา ปาอสิปิ
ตนมฤคทายวนั ปจจุบันเรยีกวา ‘สารนาถ’ สารนาถ และอิสิปตน
มฤคทายวันนั้น ก็มีความหมายคลายคลึงกัน

พระสถูปใหญตรงหนาเรานี้ สรางในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช มีช่ือเรียกวา ‘ธัมเมกขสถูป’ ธัมม-อิกข-สถูป ธัมเมกขสถูป 
แปลวา สถานที่บุคคลเห็นธรรม

ณ สถานที่แหงนี้ พระพุทธองคไดทรงแสดงธรรมโปรด 
ปญจวัคคยี ท้ัง ๕ คอื อญัญาโกณฑญัญะ วปัปะ ภทัทยิะ มหานามะ
และอัสสชิ ท่ีเราเรียกวา ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ เมื่อวันเพ็ญกลาง
เดือน ๘ กอน พ.ศ ๑ ไป ๔๕ ป

ณ สถานที่แหงนี้ อาตมาจะกลาวโดยยนยอวามีอะไรเกิด
ข้ึนเปนครั้งแรกบาง
                                                            
* มัคคุเทศกประจําการเดินทางในครั้งนี้ ขณะนั้นกําลังทําปริญญาเอกสาขาศาสนาและ
ปรัชญา ที่มหาวิทยาลัยแหงเมืองพาราณสี
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๑. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมครั้งแรก
๒. พระอรหันตสาวกเกิดขึ้นครั้งแรกที่สถานที่แหงนี้
๓. พระสงฆซ่ึงเปนหนึ่งในไตรสรณาคมนก็ไดเกิดขึ้นครั้ง

แรก ณ สถานที่แหงนี้
๔. ณ สถานที่แหงนี้ พระพุทธองคทรงไดสาวกซึ่งเปนพระ

อรหันตท้ังหมด ๖๐ รูป เปนรุนแรก
๕. ณ สถานที่แหงนี้ ถือไดวาพระพุทธเจาไดประทับจํา

พรรษา เปนพรรษาแรก หรือปแรก คือหลังจากที่พระ
พุทธองคทรงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว ก็ได
อยูจํากาลฝน ณ สถานที่แหงนี้ แมในพระวินัยจะไมได
บงชัดวาพระองคอยูจําพรรษาที่น่ี แตในฤดูฝนปน้ัน
พระองคประทับอยูท่ีน่ี

นอกจากนี้ยังมีเหตุการณครั้งแรกเกิดขึ้นในพรรษานั้นอีก 
คือ พระยสหรือพระยสะ ซ่ึงเปนบุตรของนางสุชาดา ไดเดินออกมา
จากปราสาท ซ่ึงไมไกลจากที่น่ี อยูทางขวามือของเรา ใกลเมือง
พาราณสี หางเพียง ๔-๕ กม. เดี๋ยวนี้ก็ยังอยู เกิดความขัดของวุน
วายในจิตใจ จึงไดเดินทางมายังปาที่น่ี

ถาเรายอนนึกไปในสมัยนั้น ปาอิสิฯ เปนปาหวงหามของ
พระเจาพาราณสี เปนที่อยูของเนื้อคือกวาง และเปนที่อยูของพวก
ฤษีหรือพวกนักพรตซึ่งมีมากอนพระพุทธศาสนาจะอุบัติเกิดขึ้น 
และ ณ สถานที่แหงนี้พระองคไดโปรดพระยสจนไดบรรลุพระ
อรหัตตผล
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เทานั้นยังไมพอ บิดา มารดาและภรรยาของพระยสก็ไดมา
ฟงธรรมดวย เพราะฉะนั้น อุบาสกคนแรกผูถึงรัตนะสามก็เกิดขึ้นที่
น่ี อุบาสิกาคนแรกผูถึงรัตนะสามก็เกิดขึ้นที่ปาอิสิฯ น้ีอีกเชนกัน 
คือมารดาและภรรยาเกาของพระยส

อุบาสกผูถึงรัตนะสองอยางแรก ซ่ึงประกาศนับถือท่ี
บริเวณพุทธคยาในสัปดาหสุดทายที่พระพุทธองคเสวยวิมุตติสุข
อยู ไดแก ตปุสสะ และภัลลิกะ พานิชท้ังสองไดถงึรตันะสอง คอื 
พทุธรตันะและธรรมรตันะ ท่ีตนราชายตนะ แตทวาอุบาสก อุบาสิกา
ผูถึงรัตนะสามไดเกิดขึ้น ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวันแหงนี้

แคน้ียัง ไมพอ พระยสยังมีสหายที่รักใครกันมาก คือ
กิมพิละ สุพาหุ ปุณณชิ และควัมปติ สหายทั้ง ๔ น้ีก็ไดมาฟงธรรม
และก็ไดมาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาดวย องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือพระ
พุทธเจาทรงบวชใหเอง ๔ คนนี้

แลวยังไมพอ ยังมีสหายอีก ๕๐ คนเดินตามสหายทั้ง ๔ 
มาฟงธรรมดวย พระพุทธองคก็ไดทรงแสดงธรรมเรื่องอนุปุพพิกถา
และอริยสัจธรรมในธรรมจักกัปปวัตตนสูตร อาตมภาพใครขอ
อาราธนาพระเดชพระคุณทานเจาคุณพระราชวรมุนีไดแสดงโดย
ยอถึงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และอนุปุพพิกถาบางพอสมควร

เพราะฉะนั้น ท่ีตรงนี้อาตมานึกเอาเองวามีอะไรแรกๆ อยู
ประมาณ ๑๐ แรก แรกสุดทายคือ พระพุทธองคทรงสงพระธรรม
ทูตชุดแรกออกจากที่น่ี ดังที่ตรัสวา
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“จรถ ภิกฺขเว … ภิกษุท้ังหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อ
ประโยชนสุขของผูอื่น ไปเพื่อประกาศสัจธรรมอันไพเราะในเบื้อง
ตน ทามกลาง และที่สุด”

พระพุทธศาสนาไดช่ือวาเปนศาสนาแรกที่สงพระธรรมทูต
ออกไปประกาศศาสนา ถึง ๖๐ องค ไดแก ปญจวัคคีย ๕ สหาย
พระยส ๕๔ พระยสอีก ๑ รวมเปน ๖๐ เมื่อรวมทั้งพระพุทธองค
ดวยเปน ๖๑ พระพุทธองคตรัสสั่งไมใหไปในสถานที่เดียวกัน ใหไป
ทางละองคเดียวเทานั้น เพราะพระสาวกมีนอย เพราะฉะนั้นสถาน
ท่ีแหงนี้มีความสําคัญยิ่ง เปนที่ศาสนธรรม สัจธรรม และบรมธรรม
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดหมุนไป เปนไปอยางลอเกวียน 
หรืออยางกงจักรหมุนไปในจิตใจของเวไนยสัตว ผูมีกิเลสอันเบา
บาง ผูมีตัณหาราคะ ทิฐิมานะอันนอย ก็ไดดวงตาเห็นธรรม ได
บรรลุธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดง

อาตมภาพไดกลาวเพียงยนยอ เพื่อแนะนําใหรูจักสถานที่
สําหรับญาติโยมท่ีมาใหม แตธรรมะที่ลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพดังที่
พระพุทธองคและองคอรหันตไดแสดงในครั้งพุทธกาลนั้น เราจะได
ฟงจากพระเดชพระคุณโดยยอเทาที่เวลาจะอํานวย กระผมในนาม
ของญาติโยม ขออาราธนาครับ



ธรรมกถาวาดวยปฐมเทศนา

ขอเจริญพร วันนี้คณะไดเดินทางมาถึงพุทธสังเวชนีย-
สถานลําดับท่ี ๓ ในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ แหง ท่ีพระพุทธได
ตรัสไวแลว จุดมุงหมายสําคัญของคณะเดินทางนั้นก็มุงที่จะ
นมัสการสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น การมา
ถึงสถานที่น้ีจึงเปนการบรรลุเปาหมายอยางหนึ่ง หรือเปนที่แหง
หนึ่งที่ทําใหบรรลุความประสงคท่ีไดตั้งเอาไว

เมื่อไดทําการที่สมความมุงหมายความสมหวัง คนเราก็
ยอมมีจิตใจปลื้มปติยินดี เปนเหตุใหเกิดความสุข โดยเฉพาะเปน
สถานที่ท่ีเราตั้งความมุงหวังในทางที่เปนกุศล

อาศัยความมีศรัทธาในพระศาสนา มีกุศลเจตนา ความ
ปลาบปลื้มยินดีท่ีเกิดขึ้น จึงเปนปติอันประกอบดวยธรรม หรือเปน
ปติในธรรม เรียกวา ธรรมปติ ยิ่งถาไดเจริญธรรมขออื่นๆ ใหเกิด
ข้ึนในจิตใจของตนดวย เชน สมาธิ ปญญา เปนตน ก็จะทําให
ความปติในธรรมนั้นเปนไปเพื่อประโยชน คือความเจริญงอกงาม
ในธรรมยิ่งๆ ข้ึนไปอีก พระพุทธเจาตรัสไววา

“ธมฺมปติ สุขํ เสติ” แปลวา ผูอิ่มใจในธรรมยอมนอนเปน
สุข หรือวาอยูเปนสุข นอกจากอยูเปนสุขแลวยังไดเจริญธรรมขอ
อื่นๆ ยิ่งๆ ข้ึนไปดวย อยางที่ทานบอกวา เมื่อเกิดปติมีความอิ่มใจ
แลวก็มีปสสัทธิ คือความสงบกายสงบใจ เมื่อมีปสสัทธิ ก็มีสุข เมื่อ
มีความสุข ความสบายในใจของตน ตอจากนั้นก็เกิดสมาธิไดโดย
งาย
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วาเฉพาะสถานที่สําคัญแหงนี้ เปนสังเวชนียสถานแหงที่ ๓ 
คือสถานที่พระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตน-
สูตร แกพระภิกษุเบญจวัคคีย เปนการแสดงธรรมครั้งแรก และใน
บรรดาพระเบญจวคัคยีน้ัน องคหัวหนาคอืพระอญัญาโกณฑญัญะ ก็
ไดดวงตาเห็นธรรม ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุองคแรกในพระพุทธ
ศาสนา จึงถือกันวาไดเกิดพระสงฆท่ีน่ี เมื่อประดิษฐานพระสงฆ
ข้ึนในพระศาสนา ก็ทําใหพระรัตนตรัยครบถวนบริบูรณ

ในเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของวันนี้ และขอความทั่วๆ 
ไปน้ัน ทานพระครูทวีก็ไดกลาวนําไวแลว ขอใหโยมรําลึกถึงสุตะ 
คือความรูท่ีไดสดับมา ซ่ึงญาติโยมก็ไดอานไดฟงมาเปนอันมาก
แลว เพียงแตวามาทบทวนความรูกันอีกครั้งหนึ่ง

องคพระสถูป ท่ีประดิษฐานอยูเบื้องหนานี้  มีช่ือ วา    
ธัมเมกขสถูป มีความหมายดังที่ทานพระครูทวีไดอธิบายไปแลว 
ธัมเมกขสถูป มาจากคําวา ธัมม+อิกข แปลง อิ เปน เอ เปน เอกข 
อิกข แปลวา เห็น แปลงเปน เอกข ก็แปลวา ผูเห็น หรือการเห็น 
สถูปก็คือสถูป แปลอยางภาษาปจจุบันก็เปนทํานองอนุสาวรีย 
หมายถึงสิ่งที่ไดกอพูนขึ้นไวเพื่อเปนเครื่องเตือนใจใหรําลึกถึง โดย
ปกติจะบรรจุพระธาตุ หรือสิ่งสําคัญเขาไวดวย เพื่อเปนอนุสรณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา

ธัมเมกขสถูปน้ีก็เปนสถูป หรือสิ่งกอสรางที่ไดกระทําขึ้น
เพือ่เปนอนสุรณถงึผูไดเหน็ธรรม หรอืเปนเครือ่งราํลกึถงึการเหน็ธรรม
ซ่ึงในที่น้ี หมายถึงการเห็นธรรมครั้งแรก  คือการที่พระอัญญา-
โกณฑัญญะ ซ่ึงเดิมช่ือเพียงวา โกณฑัญญะ ไดฟงพระธรรมเทศนา 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแลว ไดดวงตาเห็นธรรม มีใจความวา
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“ยงฺกิจิฺ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงลวน

มีความดับไปเปนธรรมดา”
พระโกณฑัญญะไดมองเห็นเขาใจธรรมะนี้ ซ่ึงเปนความ

หมายโดยยอของคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหมด หรือถาจะกลาว
โดยเฉพาะ ก็คือความหมายโดยยอของหลักปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง 
เพราะเปนหลักแสดงเรื่องเหตุเรื่องผล ความเปนไปตามเหตุตาม
ผล เพราะเหตุท่ีพระโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม เขาใจธรรมะ
คําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนเหตุใหพระพุทธองคทรงเปลง
อุทานในตอนทายของปฐมเทศนานี้วา

“อฺาสิ วต โภ โกณฺฑโฺ อฺาสิ วต โภ โกณฺฑโฺ”
“โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ”
คําวา อัญญาสิ ท่ีแปลวาไดรูแลวนี้ ก็ไดมาประกอบเขากับ

ช่ือของพระโกณฑัญญะ ทําใหพระโกณฑัญญะไดมีช่ือเพิ่มตอขาง
หนาวา อัญญาโกณฑัญญะ ถาจะแปลก็เปนทํานองวา อัญญา
โกณฑัญญะผูไดรูแลว หรือรูท่ัว เขาใจทั่วถึงธรรมะแลว

ในพระไตรปฎกฉบับสิงหฬ  อักษรพมา  และอักษรโรมัน
ของฝรั่งที่พิมพกัน เขาเรียกพระอัญญาโกณฑัญญะวา อัญญาต-
โกณฑญัญะ มเีพีย้นกนัไปนดิหนอย ซ่ึงกม็คีวามหมายอยางเดยีวกนั
แตวาประกอบรูปศัพทไวยากรณบริบูรณ อัญญาตะ แปลวา ผูไดรู
แลว จึงเรียกวา อัญญาตโกณฑัญญะ ของเราเรียกเพียง อัญญา-
โกณฑัญญะ น่ีคือการเกิดขึ้นของปฐมสาวก และการเกิดขึ้นของ
พระรัตนตรัยที่ครบ ๓ อยางบริบูรณ
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ทีน้ี พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองคทรงแสดงในวันนี้เรียก
วา ปฐมเทศนา ตามอาการทีว่าไดแสดงเปนครัง้แรก แตตวัหลกัธรรม
ท่ีแสดงนั้นมีช่ือเรียกเปนพระสูตรโดยเฉพาะ เรียกวา ธัมมจักกัปป-
วัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แปลวา พระสูตรวาดวยการยัง
ธรรมจักรใหเปนไป มาจากคําวา ธัมม+จักก กับ ปวัตตน ปวัตตน 
แปลวา การทําใหเปนไป หรือแปลวาหมุน ธัมมจักก ก็แปลวา วง
ลอแหงธรรม ยังวงลอแหงธรรมใหเปนไป ก็คือ หมุนวงลอธรรม

ทานเปรียบธรรมะของพระพุทธเจาเหมือนวงลอท่ีจะหมุน 
คือวิ่งแลนออกไป แพรหลายออกไปเพื่อประโยชนสุขแกมวลมนุษย 
พระพุทธเจาไดทรงหมุนวงลอแหงธรรมใหเคลื่อนไปจากที่น้ีเปนจุด
เริ่มตน ตอจากนี้ธรรมะก็แพรหลายขยายออกไป ทําใหเกิด
ประโยชน เกิดศีล เกิดสมาธิ เกิดปญญา เกิดวิมุตติแกคนทั้งหลาย
อยางกวางขวาง

อีกนัยหนึ่ง ทานบอกวา ‘ธัมมจักก’ แปลวา อาณาจักรแหง
ธรรม เพราะคําวา ‘จักร’ นอกจากแปลวา วงลอ แลว จะแปลวาดิน
แดนที่ลอไดหมุนไปถึงก็ได อยางสมัยปจจุบันนี้ เรามีคําวา “อาณา
จักร” ก็แปลวา ท่ีท่ีวงลอแหงอํานาจไดหมุนไปถึง อาณาจักรก็เขา
ใจกันในภาษาไทย พูดแลวรูทันทีวาหมายถึงอะไร อยางพุทธจักร 
จักร ในความหมายนี้เปนดินแดนที่ลอหมุนไปถึง เพราะในสมัย
โบราณ สิ่งที่เปนเครื่องหมายของความเจริญที่สําคัญก็คือลอ 
เพราะวาลอเปนตัวนําพาหนะ หรือเปนตัวนําที่ทําใหเกิดยาน
พาหนะ และก็เกิดการเคลื่อนที่ไดอยางรวดเร็ว
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กษัตริยสมัยโบราณ เมื่อเกิดมีลอมีรถขึ้นมาแลว ก็ทําให
สามารถแผขยายอํานาจไปไดอยางกวางขวาง และดินแดนที่ลอรถ
หมุนไปถึง ก็เรียกวา “อาณาจักร”

ทีน้ี ทางโลกเขามีอาณาจักร ดินแดนที่อาณา คือ อํานาจ
หรืออาชญาแผไปถึง อํานาจแผไปถึงอาจจะมีความทุกข ความ
เดือดรอน มีการบังคับขูเข็ญที่เรียกวาอาชญา แตพระพุทธเจาทรง
อุบัติข้ึนแลวมิไดทรงแผอํานาจที่เปนไปพรอมดวยความเบียดเบียน
หรือความเจ็บปวดทุกขทรมาน พระองคแผความสุขความรมเย็น
ดวยอํานาจธรรมะใหเปนไปอยางแพรหลายกวางขวาง ธรรมะแพร
ไปถึงไหน ความสุข ความรมเย็นก็แผไปถึงนั่น แลวดินแดนที่
ธรรมะแผไปถึงนี้ เราก็เรียกวา ธรรมจักร เหมือนใหเปนคูกับ อาณา
จักร

เพราะฉะนั้น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จึงแปลอีกอยางหนึ่ง
วา พระสูตรวาดวยการยังดินแดนแหงธรรมใหเปนไป หมายความ
วาเปนการประดิษฐานอาณาจักรแหงธรรม ก็เลยแปลกัน ๒ อยาง 
แตความหมายแรก ก็คือ พระสูตรแหงการหมุนวงลอแหงธรรม ยัง
ธรรมะใหเริ่มเคลื่อนที่ออกไป ธรรมะที่พระพุทธเจาเริ่มหมุนให
เคลื่อนที่ไป ก็ตองเปนหลักสําคัญในพระพุทธศาสนา

จะกลาวถึงเนื้อหาที่เปนตัวธรรมจักร คือเนื้อหาของพระ
สูตรนี้กอน ในพระสูตรนี้ พระพุทธเจาตรัสแสดงเริ่มตนดวยคําวา

“เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา”
แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อยางนี้ อันบรรพชิตไม

ควรเสพ”
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แลวก็ตรัสบรรยายตอไปวา คือ กามสุขัลลิกานุโยค การ
หมกมุนสยบอยูในกามสขุทัง้หลายอยางหนึง่ และ อตัตกลิมถานโุยค
การหมกมุนในการทําตนเองใหลําบาก หรือการทรมานตนอยาง
หนึ่ง ๒ อยางนี้บรรพชิตควรหลีกเลี่ยง

พระพุทธเจาเองก็ไดทรงหลีกเลี่ยง ไมเขาไปของแวะการ
ดําเนินชีวิตหรือปฏิปทาที่เอียงสุดโตง ๒ อยางนี้แลว ทรงดําเนินใน
มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลาง

ทางสายกลาง น้ัน ก็คือ มรรคามีองค ๘ ประการอัน
ประเสริฐ เริ่มตนดวยสัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ จนกระทั่งจบ
ดวยสัมมาสมาธิ ความตั้งจิตมั่นชอบ อันนี้เปนหลักแรกที่พระพุทธ
เจาตรัสในปฐมเทศนานี้

ขอใหสังเกตวา พระพุทธเจาเริ่มดวยขอปฏิบัติท่ีแยกพระ
พุทธศาสนาออกจากความประพฤติ หรือการดําเนินวิธีปฏิบัติของ
นักบวชสมัยนั้น หรือความเปนอยูของคนสมัยนั้น ซ่ึงมี ๒ อยาง ท่ี
ลวนแตเปนสุดโตง คือ คนทั่วๆ ไปพวกหนึ่งนั้นดําเนินชีวิตอยูใน
สังคมดวยความหมกมุนมัวเมาในความสุขสําราญในกาม รูป รส 
กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ แลวอีกพวกหนึ่งก็สละกามสุขนี้ออกไป
บําเพ็ญพรตอยูตามปาตามเขา เปนตน ทําตบะ ทรมานตัวเอง
อยางยิ่งยวด มีบรรยายไวมากมาย เชน อยางพวกฤษีโยคีท่ีไปอด
อาหาร กลั้นลมหายใจ นอนบนหนาม อาบน้ําในฤดูหนาว อะไร
ตางๆ มากมาย ซ่ึงพระพุทธเจาไดทดลองมาแลว

ปฏิปทาการดําเนินชีวิตของคนสมัยนั้นเปนไปใน ๒ รูป
แบบน้ีมาก คนพวกนั้นเขาใจวาการดําเนินชีวิตอยางนั้นดีท่ีสุดแลว 
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ทําใหชีวิตมีความหมาย มีความสุขที่สมบูรณ พระพุทธเจาทรงคน
พบ ทรงไดผานมาดวยการดําเนินชีวิตของพระองคเองและก็ทรง
ตระหนักแลววา มิใชชีวิตที่ดีงามที่จะใหประสบความสุขอยางแท
จริง

กามสุขัลลิกานุโยคน้ัน พระองคเองเคยไดประสบมาแลว 
เพราะวาพระองคเปนโอรสกษัตริย อยูในรั้วในวัง ไดรับการปรน
เปรออยางยิ่งมาตลอดในชีวิตชวงตน ๒๙ ป ครั้นเสด็จออก
บรรพชาแลว ก็ไดทรงทดลองขอปฏิบัติของนักบวชตางๆ ถึงกับทรง
บําเพ็ญตบะทุกรูปแบบ บําเพ็ญทุกรกิริยาอีกถึง ๖ ป เปนดาน
อัตตกิลมถานุโยค เปนอันวาพระองคไดทดลอง และดําเนินตามวิธี
ปฏิบัติของคนในยุคสมัยนั้นมาครบถวน

ในที่สุดก็ไดทรงเห็นวามิใชทางที่ถูกตอง จึงไดทรงบําเพ็ญ
ในมรรคาใหมท่ีพระองคไดทรงคนพบ ท่ีเรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา
หรือทางสายกลาง และไดตรัสรู

เมื่อไดตรัสรูเชนนี้แลว พอมาแสดงธรรมครั้งแรกกท็รงนาํเอา
ขอปฏิบัติน้ีมาชี้แจง แยกใหพระเบญจวัคคียซ่ึงเปนคนชุดแรกที่
พระองคเห็นวาจะสามารถเขาใจธรรมะได ไดรูไดเขาใจสิ่งนี้ดวย

เพราะฉะนั้น จุดเริ่มแรก ก็คือ แยกใหเห็นความแตกตาง
ของขอปฏิบัติวา ขอปฏิบัติใดทําแลวผิดพลาดไมถูกตอง จะไดละ
เลิกเสีย แลวดําเนินในทางที่ถูกตองตอไป เพราะฉะนั้น จุดเริ่มตน
อยูท่ีน่ี

เมื่อพระองคไดแยกใหเห็นขอปฏิบัติอันเปนปฏิปทาหรือ
ทางดําเนินที่ถูกตองแลว ก็ตรัสเขาสูเนื้อหาธรรมะ คือตรัสถึง
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อริยสัจ ๔ ประการวา คนเราที่มุงหมายดําเนินชีวิตปฏิบัติไปตางๆ 
น้ัน จุดเปาสําคัญก็มุงเขาสูสัจธรรม โดยเขาใจวาทําอยางนั้นๆ 
แลว จะเขาถึงความจริงแท ชีวิตจะมีความสุขแทจริง จะมีชีวิตที่
สมบูรณ ทุกอยางจะดีงามแททุกประการ ไมมีปญหา ไมมีความ
ทุกขยากเดือดรอนอีกตอไป แตดวยวิธีการปฏิบัติท่ีผิด ก็ไม
สามารถบรรลุสัจธรรมและไปยึดเอาอะไรตางๆ ท่ีไมถูกตองเปนสัจ
ธรรม พระองคจึงชี้ใหเห็นวา สัจธรรมคืออะไร

ทรงชี้ใหเห็นวา สัจธรรม ไดแก อริยสัจ ๔ ประการ คือ ทุกข 
สมุทัย นิโรธ มรรค แลวพระองคก็ช้ีใหเห็นวา ทุกข สมุทัย นิโรธ 
มรรค แตละอยางนั้นมีความหมายเปนอยางไร ใหเห็นถึงทุกขท่ี
เปนตัวปญหา คือปญหาชีวิตของมนุษย หรือปญหาของมนุษยท้ัง
หมด มนุษยท่ีเกิดมาดิ้นรนกระทําการตางๆ น้ัน ก็เพื่อแกปญหา 
เพื่อใหพนไปจากทุกข เพื่อประสบความสุข น่ีเปนจุดเริ่มตน

ตองเขาใจเสียกอนวา ตัวทุกข หรือตัวปญหานั้นคืออะไร
กันแน ถาจับจุดตัวปญหา ตัวทุกขผิดแลว ตอจากนั้นก็จับเหตุผิด 
ตั้งจุดหมายผิด จับทางปฏิบัติ จับอะไรตออะไรผิดไปหมด เพราะ
ฉะนั้น ตองเขาใจเสียกอนวา ปญหาของเราคืออะไรกันแน

เมื่อเขาใจชัดเจนแลว ก็ตองสืบสาวหาสาเหตุวามันเกิด
จากอะไร ตอจากนั้น พระองคก็แสดงใหเห็นวา เหตุของทุกขท่ีเรียก
วาสมุทัยนั้น ไดแก ตัณหา หรือสืบคนออกไปตามแนวปฏิจจสมุป-
บาท ก็จะไปลงที่อวิชชา

และตอจากนั้นก็ทรงแสดงใหเห็นวา เปาหมายของชีวิตคือ
อะไร ก็แสดงนิโรธ การดับทุกข การไมมีทุกขเกิดขึ้น ความพนจาก
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ทุกข ความเปนอิสระ ไดแก พระนิพพาน เมื่อรูวาอะไรเปนจุดหมาย 
และเห็นวาทุกขหรือปญหานั้นแกไขได เมื่อแกปญหาไดแลวจะดี
อยางไร

เมื่อเห็นที่หมายที่จะไป ท่ีจะนําไปใหถึงแลว คนก็มีจุดมุง
ไปสูเปาหมายนั้น แลวก็จะตองแสวงหาวิธีปฏิบัติ หรือทางดําเนิน
ใหเขาถึง เมื่อถึงตอนนี้พระองคก็แสดงวา มัชฌิมาปฏิปทา หรือ
มรรคามีองค ๘ ประการ ดังที่ไดตรัสแลวขางตนนั่นแหละ เปนทาง
ท่ีจะนําไปสูความดับทุกขหรือเปาหมายที่ตองการนี้

ตอนนี้ก็กลับไปบรรจบกับมัชฌิมาปฏิปทาท่ีพระองคตรัส
ไวตอนแรกวา ใหแยกออกจากขอปฏิบัติท่ีเรียกวาทางสุดโตง ๒ 
อยาง เปนอันวาขอปฏิบัติท่ีเรียกวามัชฌิมาปฏิปทาที่ตรัสตอนตน
น้ันแหละ คือทางดําเนินใหเขาสูจุดมุงหมายซึ่งจะบรรลุถึงสัจธรรม
ดังที่ไดตรัสตอนหลังในอริยสัจ ๔ ประการ น่ีก็เปนใจความโดยยอ

การตรัสเรื่องธัมมจักกฯ เรื่องอริยสัจ ๔ ประการ และเรื่อง
มัชฌิมาปฏิปทานั้น เราตองมองดูบรรยากาศสมัยนั้น โดยเทียบกับ
ความเชื่อถือของคนในสมัยนั้นแลว จึงจะเขาใจถึงความอัศจรรย 
คือตองเขาใจถึงพื้นเพที่เรียกวาภูมิหลังของคน และความเชื่อถือ
ในสมัยนั้นดวย จึงจะเห็นความอัศจรรยมากจนกระทั่งเปนอยางที่
ทานกลาววา เมื่อพระพุทธเจาตรัสปฐมเทศนาจบแลว แผนดินก็
สะทานสะเทือนหวั่นไหวไปหมด เสียงกลาวกระฉอนเลื่องลือตั้งแต
ภุมมเทวดา คือเทวดาขั้นพื้นดินนี้ไปจนถึงพรหมโลกชั้นสูงสุด 
เพราะเปนการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความเชื่อถืออะไรตางๆ ท่ีคนนับ
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ถือกันมา ซ่ึงอาตมภาพอยากจะกลาวตอไปขางหนา ตอนนี้จะยก
ไวกอน

ทีน้ี หันมาดูตอนหลังจากที่พระพุทธเจาไดเทศนาเรื่องนี้ไป
แลว ไดเกิดพระสาวกขึ้นแลว ตอจากนั้นพระองคก็ไดทรงบําเพ็ญ
พุทธกิจ ไดพระสาวกองคอื่นๆ มาเพิ่มอยางที่ทานพระครูทวีไดเลา
ถึงพระยส เปนตน

ในการแสดงธรรมตอๆ มานั้น ครั้งที่ ๒ ท่ี ๓ ไดมีธรรม
เทศนาอื่นๆ แทรกเขามาดวย คือเรื่องอนุปุพพิกถา ซ่ึงในพระธรรม
เทศนาที่เรียกวา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร น้ัน ใหสังเกตวาทําไมพระ
พุทธเจาไมตรัสอนุปุพพิกถา แตพอถึงครั้งตอๆ มา ทําไมถึงตรัสอนุ
ปุพพิกถาดวย มีทาน ศีล สัคคะ กามาทีนวะ เนกขัมมานิสังสะ
เมื่อตรัสอนุปุพพิกถาจบแลว จึงทรงแสดงอริยสัจ ๔ ประการ

อนุปุพพิกถา มี ๕ อยาง คือ
๑. ทาน การให การชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผแบงปนใน

ทางวัตถุสิ่งของ ตอจากนั้นก็
๒. ศีล ความประพฤติเรียบรอยถูกตองดีงาม เวนจากการ

เบียดเบียนซึ่งกันและกันในรูปแบบตางๆ การอยูรวม
กันดวยดีในหมูมนุษยในสังคมนี้

๓. สัคคะ สวรรค คือสภาพที่มีความสุข ความมีอารมณ
เลิศ มีรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะ สิ่งสัมผัสกายที่เลอ
เลิศ เมื่อบําเพ็ญทานแลว ดําเนินชีวิตตามแนวของศีล 
มีความประพฤติดี ก็ไดประสบผลดี สังคมก็มีความ
เรียบรอยดีงามอยูรวมกันเปนสุข คนเอื้อเฟอเผื่อแผ
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แบงปนกัน ชวยเหลือกัน ทําแตสิ่งที่ดีงามเปนบุญกุศล 
ก็ไดประสบผลอานิสงส คือ สัคคะ มีความสุข น่ีก็เปน
ผลดีท่ีพึงปรารถนานาชื่นชม

๔. ตอจากนั้นพระองคก็ไดแสดงวา แมแตสิ่งที่คนพอใจ
เปนอารมณท่ีเลิศดีงามเปนสวรรค มันก็ยังมีโทษ มีขอ
บกพรองทําใหเกิดทุกขได จึงทรงชี้สูงขึ้นไปอีกวา 
สัคคะนั้นก็มีโทษมีปญหา เพราะจิตใจยังไมหลุดพน 
เพราะฉะนั้น จึงตรัสใหเห็นโทษเรียกวา กามาทีนวะ
แปลวา โทษของกาม เปนขอ ๔

๕. ตอจากกามาทีนวะแลว จะทําอยางไร ในเมื่อกามยังมี
โทษ มีขอบกพรอง มีความทุกขปะปนระคนอยู พอผู
ฟงมองเห็นโทษชัดเจนดีแลว พระองคก็ทรงชี้ทางออก
วามีอยู โดยปลีกออกไปจากกาม สละความโลภความ
อยากไดใครเอา ละเสียจากชีวิตและความคิดที่พัวพัน
วุนวายอยูกับเรื่องที่จะได จะเอา จะหาวัตถุหาอะไรๆ 
ท่ีเปนเครื่องปรนเปรอบํารุงบําเรอความสุขของตน 
ปลีกกาย ปลีกใจ ทําตัวใหเปนอิสระออกไปเสีย เรียก
วา เนกขัมมะ จากนั้นก็แสดงคุณ หรืออานิสงสแหง
เนกขัมมะนั้นเปนขอสุดทาย เรียกวา เนกขัมมานิสังสะ

เมื่อพระพุทธเจาไดทรงชี้เรื่องการดําเนินชีวิตที่ดีงามของ
มนุษย ผลดีท่ีจะพึงประสบ แตยังมีโทษ มีขอบกพรองที่คนจะตอง
เกี่ยวของระคนอยู ความทุกขท่ียังปะปนอยูกับความสุขของคนทั้ง
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หลายอยางนั้นๆ และชี้ทางออกใหแลว พระองคก็แสดงอริยสัจ ๔ 
ประการ

พระองคนําเอาอนุปุพพิกถามาเปนธรรมะสําหรับปูพื้น 
ทานบอกวา การแสดงอนุปุพพิกถาก็เหมือนกับการเอาผามาซัก
ฟอกใหสะอาด พรอมท่ีจะรับนํ้ายอม คือ อริยสัจ ๔ ประการ

ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่วา ทําไมในปฐมเทศนาพระพุทธเจา
แสดงธัมมจักกฯ ข้ึนสูมัชฌิมาปฏิปทาเลย เขาถึงอริยสัจ ๔ 
ประการทันที แตกับพวกพระยสและทานผูอื่น เชน บิดาของพระย
ส มารดาของพระยส ภรรยาของพระยส พระพุทธเจาแสดงอนุปุพ
พิกถากอน

อันนี้เราก็เห็นไดงายวา ทานเบญจวัคคียเปนนักบวชอยู
แลว สละชีวิตในทางโลกมาแลว มาบําเพ็ญขอปฏิปทา เชน การ
บําเพ็ญทุกรกิริยา มีความรูความเขาใจเรื่องโทษของกามกอนแลว
จึงมาบวช แตวายังปฏิบัติไมถูกตอง พระพุทธเจาก็ช้ีเลยวาขอ
ปฏิบัติใดผิดหรือถูก และเขาสูหลักสัจธรรมทันที แตสําหรับคนทั่ว
ไปท่ียังครองเรือนนั้น จะตองทําความเขาใจเบื้องตนเสียกอน เริ่ม
ตั้งแตการครองชีวิตที่ดีงามเรื่อยมา ผลดีผลเสียของชีวิตในทางโลก 
เมื่อเขาใจดีแลวจึงแสดงอริยสัจทีหลัง

อันนี้ก็เปนใจความโดยยอ ของพระธรรมเทศนาในระยะ
ตนๆ ท่ีพระพุทธเจาแสดงในบริเวณสถานที่น้ี

อาตมภาพอยากจะพูดถึงเรื่องความแตกตางของพระพุทธ
ศาสนาจากลัทธิศาสนาอื่นๆ ดังที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
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แตกอนจะพูดเรื่องนั้น อยากจะเลยไปพูดถึงสถานที่ดวยสักหนอย 
เพราะจะไดความรูท่ีเกี่ยวของใหแงคิดแกเราในบางแงบางดาน

สถานที่น้ีเรียกชื่ออยางเดิมวา อิสิปตนมิคทายวัน หรือ 
มฤคทายวัน ปจจุบันเรียกวา สารนาถ เดี๋ยวจะเห็นวาชื่อเดิมกับช่ือ
ใหมน้ีมาบรรจบกันอยางไร

อิสิปตนะ น้ันแปลวา ท่ีตกของฤษี อิสิ แปลวา ฤษี ปตนะ
แปลวา เปนที่ตก ทานเลาวา ฤษีมีฤทธิ์ เดินทางไปไหนก็เหาะ ผูคน
พากันเห็นวาฤษีเหาะมาจากไหนๆ ก็มาตกกันที่น่ีหมด ก็เลยเรียกที่
น่ีวา ท่ีฤษีตก หรือ อิสิปตนะ ทําไมฤษีจึงมาตกที่น่ี ความจริงไมใช
ทานตกหรอก แตทานมาเหาะลง คือท่ีน่ีเปนที่ชุมนุมของฤษี ฤษีพา
กันมาประชุมในท่ีน้ี เพราะฉะนั้นทานมาจากไหนๆ ก็มาเหาะลงที่น่ี 
มาประชุมกันที่น่ี ท่ีน่ีก็เปนแหลงของฤษีเลยทีเดียว ฤษีพากันมา
ประชุม ณ ท่ีน้ี คนธรรมดาก็เห็นวาเปนที่ฤษีมาตกลง

อน่ึง ฤษีน้ันตามปกติจะอยูกันในปาหิมพานต ฤษีเหลานั้น
จะมาในถิ่นผูคนหรือมนุษยท่ัวไปเปนครั้งคราว เมื่อจะมาก็เหาะมา 
เมื่อจะกลับไปก็เหาะไป ทีน้ี เมื่อจะเหาะมา ก็มาลงที่ปาแหงนี้ เมื่อ
จะกลับไป ก็มาเหาะขึ้นจากที่ปานี้ หรือจะแปลวาชุมทางพระฤษีก็
ได

คําวา ปตนะ หรือ ตก บางทีแปลวาที่ประชุมก็ได อยางคํา
วา สันนิบาต ในคําวา สันนิบาตชาติ สันนิบาตอะไรตางๆ ก็แปลวา
ท่ีประชุม สันนิบาตนั้นความจริงก็มาจากคําวา ตกพรอม นิปาต
แปลวา ตกลง สํ รวมกันหรือพรอมกัน คือรวมกัน มาประชุมกันนั้น
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เอง เพราะฉะนั้น ปา อิสิปตน ก็แปลวา ท่ีชุมนุมของฤษีก็ได ท่ีท่ีฤษี
มาเหาะลงก็ได

มฤคทายวัน หรือมิคทายวัน แปลวา ปาเปนที่พระราชทาน
อภัยแกเนื้อ เนื้อในที่น้ีไมไดแปลวาเนื้อสัตวท่ีเรากิน เนื้อเปนสัตว
ชนิดหนึง่ หมายความวา กวางเนือ้ คอื สตัวจําพวกกวางอะไรพวกนี้

แปลรวมกันวา เปนสถานที่พระราชทานอภัยแกเนื้อ และ
เปนที่ประชุมของฤษีดวย

เปนที่พระราชทานอภัยแกเนื้อ หมายความวา พวกกวาง
เนื้อมาอยูในบริเวณนี้จะไมถูกทําอันตราย ไมถูกฆา จึงมีความ
หมายเปนสถานที่ท่ีมีความรมเย็น มีความสงบ เพราะวาทั้งใน
ความหมายวาชุมทางพระฤษี ฤษีเปนนักบวช เปนผูบําเพ็ญพรต
ภาวนาถือศีล ก็เปนที่รมเย็น มีเมตตา มีกรุณา ดังนั้น บรรยากาศ
ของสถานที่ก็ตองมีความรื่นรมย

อันนี้ก็ไปสัมพันธกับช่ือปจจุบันที่เรียกวา ‘สารนาถ’ สาร
นาถนั้นทานบอกวามาจากคําวา สารังคนาถ สารังคะ แปลวา เนื้อ
เหมือนกัน คือกวางเนื้อน่ีแหละ เปนอีกศัพทหนึ่ง นาถ ก็แปลวา ท่ี
พึ่ง ท่ีพึ่งของเนื้อ ถาแปลอยางงายๆ ก็หมายความวา สถานที่น้ีเปน
ท่ีพึ่งของเนื้อ กวางเนื้อมาอยูท่ีน่ีไมมีอันตราย แตวายังมีเรื่องเบื้อง
หลังมามากกวานั้นอีก

เรื่องนี้มาในชาดก การพระราชทานอภัยแกเนื้อเปนเรื่อง
ของพระเจาแผนดิน ก็มีเรื่องเลามาในชาดก (ชาดกที่ ๑๒ เรื่อง 
นิโครธมิคชาดก) ถึงเหตุท่ีทําใหพระเจาแผนดินพระราชทานอภัย
แกเนื้อ
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กลาวไปถึงความหลังเมื่อพระพุทธเจายังเปนพระโพธิสัตว
อุบัติเปนเนื้อหัวหนาฝูง สมัยนั้นพระเจาแผนดินเมืองพาราณสี
เสวยเนื้อเปนประจํา โดยพอครัวจะตองนําเนื้อในปาบริเวณนี้ไปฆา
ปรุงอาหารถวายทุกวัน พวกเนื้อเลยมาตกลงกันวา ในเมื่อทางวัง
จะตองนําเนื้อไปฆาถวายพระราชาทุกวันแลวจะทําอยางไรดี ก็เลย
มาตกลงจัดลําดับกันเหมือนคลายๆ เปนเวร แตเวรน้ีไมมีการหมุน
กลับใหตองมาทําเวรใหม คือตายแลวก็ผานไปเลย ก็จัดลําดับกัน
เรียงรอไปเรื่อยๆ ถึงวาระของเนื้อตัวไหน ก็เปนอันวาไปสูเขียง แลว
ก็ตายไป ตัวอื่นก็เขาลําดับตอไป

วันหนึ่งมาถึงวาระของแมเนื้อมีครรภใกลจะคลอด พระ
โพธิสัตวทราบเร่ือง มีความสงสารแมเนื้อน้ีมาก ก็สละชีวิตของตน
ขอเขาลําดับแทน เมื่อพระโพธิสัตวเขาสูลําดับท่ีเขาจะตองเอาไป
ฆา ดวยความเสียสละนี้ เรื่องก็ไปถึงพระเจาแผนดิน พระเจาแผน
ดินไดทรงทราบ ทําใหพญาเนื้อไดเขาเฝา และไดแสดงธรรมแก
พระเจาแผนดิน พระเจาแผนดินเห็นความเสียสละของพญาเนื้อ 
แลวก็ไดฟงธรรมะคําสอนของพระโพธิสัตวดวย ก็ทําใหพระองค
เกิดความกรุณาขึ้นมา แทนที่จะฆาเนื้อ ก็เกิดความสังเวชพระทัย
เกิดความกรุณามาก

ในที่สุดก็เลยพระราชทานอภัยแกเนื้อท้ังหมด เปนเหตุให
บริเวณนี้เปนที่อาศัยของเนื้อโดยไมถูกเบียดเบียน โดยพระ
โพธิสัตวเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหฝูงเนื้อไดรับการอภัยโทษ มีความ
ปลอดภัย จึงเรียกกันวา มิคทายวัน แปลวา ท่ีพระราชทานอภัยแก
เนื้อ น้ีก็เปนเรื่องราวหนึ่งที่มาในพระพุทธศาสนา ชาดกที่เลาเรื่อง
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แสดงใหเห็นคุณธรรม ความเสียสละ ความดีงามตางๆ ท่ีเรียกวา
บารมี ท่ีพระพุทธเจาไดทรงบําเพ็ญมา เรื่องราวในพระพุทธศาสนา
จะแสดงถึงการบําเพ็ญคุณธรรมอยางนี้เสมอ

อาตมภาพหวนกลับไปนึกถึงเมื่อวานนี้ ท่ีไดฟงนิทานทาง
ฝายฮินดูท่ีพระครูทวีทานเลาใหคณะเดินทางฟงในรถ ก็มีขอสังเกต
อยางหนึ่ง โยมจะเห็นวา นิทานทางฝายฮินดูน้ัน เต็มไปดวยเรื่อง
ของกิเลส เรื่องของความโกรธ ความโลภ ความหลง ความหึงหวง
ริษยาเบียดเบียนกัน อะไรตางๆ มากมาย สวนเรื่องราวทางพระ
พุทธศาสนาจะแสดงถึงการบําเพ็ญคุณธรรมความเสียสละ การให
อภัยแกกันและกัน ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟอเผื่อแผอะไร
ตางๆ มากมาย ซ่ึงแสดงถึงคติความคิดที่ตางกันออกไป

นอกจากเรื่องของกิเลสแลว ก็ไปสัมพันธกับเรื่องฤทธิ์ เรื่อง
ปาฏิหาริย ในทางนิทานของฮินดูจะเห็นวา เทพเจาตางๆ น้ันมีฤทธิ์
มากมาย แตฤทธิ์น้ันจะเห็นวาเอามาใชสนองกิเลส คือฤทธิ์ท่ีแสดง
เพือ่สนองความโลภบาง จะเอาโนนเอานี ่ เอาใหไดมาดวยกาํลงัฤทธิ์
หรือวาโกรธคนนั้นคนนี้ก็ใชฤทธิ์ไปทําลายเขา เขนฆาเบียดเบียน
เขา เชน พระอิศวรหมกมุนในกามคุณจนมุสาวาทหลอกลวงพระ
ฤษีบาง ฤษีโกรธ สาปพระอิศวรบาง พระอิศวรหึงหวงพระอุมาจน
ฆาลูกตัวเองบาง สารพัดลวนแตเรื่องโลภ โกรธ หลงทั้งสิ้น

ในทางพระพุทธศาสนานั้นตรงขาม จะไมคอยพูดถึงเรื่อง
ฤทธิ์เลย เพราะเอาธรรมะนี่เองมาเปนฤทธิ์ เอากําลังคุณธรรมที่เรา
ไดบําเพ็ญเปนตัวฤทธิ์ ถาหากจะมีฤทธิ์เขามา ก็ประกอบกับคุณ
ธรรม แตเห็นวาใชนอย เพราะวาธรรมะเปนฤทธิ์ในตัวเอง เรียกวา 
ธรรมฤทธิ์
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แมในหลักการของพระพุทธศาสนาทั่วไป ก็ไมสรรเสริญ
เรื่องฤทธิ์ ฤทธิ์จะตองเขามาเปนเครื่องประกอบคําสอนที่มีเหตุมี
ผลดีงาม หรือการบําเพ็ญคุณธรรม เพราะฤทธิ์น้ันมักจะเปนเรื่อง
ของการใชอํานาจ และอํานาจนั้นก็มักจะเกี่ยวของกับกิเลส ความ
โลภ ความโกรธ ความหลง โดยเฉพาะโลภะ โทสะ แสดงมาก

ในคติพุทธศาสนา ไมคอยเกี่ยวของกับเรื่องฤทธิ์ ไม
สนับสนุนการใชฤทธิ์ ชอบใหยอมกันดวยเหตุผล ดวยคุณธรรม
ความดี นอกจากวาพระพุทธเจาจะตองไปปราบคนมีฤทธิ์ จะ
ปราบคนมัวเมาในฤทธิ์มาก พระองคจึงจะเอาฤทธิ์ไปปราบ อยาง
พวกอุรุเวลกัสสปะชฎิล ตอนนั้นเชื่อในฤทธิ์ของเทพเจา ฤทธิ์ของ
พญานาคอะไรตางๆ พระพุทธเจาจึงตองปราบดวยฤทธิ์เสียกอน 
ใหพวกที่เชื่อในฤทธิ์ยอมรับแลว พระองคก็ไมติดอยูในฤทธิ์น้ัน ไม
ถือวาเรื่องฤทธิ์สําคัญ พอเขายอมแลว พระองคก็จะแสดงธรรมตอ
ไป คือเลยจากเรื่องฤทธิ์ไปอีกทีหนึ่ง น่ีเปนขอท่ีควรพิจารณาตาม
หลักการของพระพุทธศาสนา

อาตมภาพพูดถึงเรื่องนี้ข้ึนมา ก็อยากจะใหเปนคติวา เรื่อง
ของฤทธิ์เปนเรื่องที่ตองระวัง เพราะวามันเอนเอียงไปสูการสนอง
กิเลส ความโลภ ความโกรธไดงาย ทีน้ี ในอินเดียจะผิดหรือจะถูก
อยางไรก็แลวแต แตเรามามองใหไดประโยชนจากสิ่งที่ไดพบเห็น 
เทาที่ไดสังเกตปจจุบัน และดูประวัติท่ีเปนมาในอดีต เห็นวาชอบ
เพลิดเพลินมัวเมาดวยเรื่องเหลานี้ตลอดมา

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มุงคุณธรรม และความมีเหตุ
มีผล แมแตธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระพุทธเจาก็ทรงแสดงแต
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เรื่องเหตุเรื่องผล เรื่องการที่จะเขาถึงสัจธรรมดับทุกขแกปญหา
ดวยความรูความเขาใจ ดวยการบําเพ็ญคุณธรรม การแกปญหา
ดวยปญญา ไมใชเอาเรื่องฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริยมาใช ซ่ึงมันตางกับ
คติความเชื่อของคนในสมัยนั้นหรือนักบวชสมัยนั้น ท่ีเชื่อในเรื่อง
ฤทธิ์เรื่องปาฏิหาริยอะไรตางๆ ท่ีจะใหมันเกิดขึ้นไดผลดวยอํานาจ
ความศักดิ์สิทธิ์ แตพระพุทธเจาเอาเหตุเอาผลเขามาแทน

นอกจากนี้ คนในสมัยนั้น เมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับฤทธิ์ ก็นับถือ
โยงไปถึงพวกเทพเจาตางๆ พากันยกยองสรรเสริญบรรดาเทพเจา
ท้ังหลายที่วามีฤทธิ์มีอํานาจมากสูงสง คอยหวังพึ่งใหเทพเจาเหลา
น้ันดลบันดาล

แตพระพุทธเจาทรงดึงความสนใจลงมาสูเรื่องของมนุษย 
อริยสัจเปนเรื่องของมนุษย มนุษยเราสามารถแกไขปญหา แกไข
ความทุกขดวยสติปญญาของเรา ไมตองไปรอเทพเจาบันดาล ไม
ตองไปรอพระศิวะ พระอิศวร พระพรหม พระนารายณนิรมิตใหเรา 
ไมตองรอไปบูชายัญวิงวอนใหพระองคบันดาลให มนุษยเราแกได 
น่ีมันเปลี่ยนจากความเชื่อถือของคนในสมัยนั้น

สมัยนั้นคนอยูในอิทธิพลของศาสนาพราหมณ เชื่อพระเวท 
เชื่อพระพรหม เชื่อการบูชายัญ เปนความเชื่อท่ีสําคัญเหนียวแนน
มาก พระเจาแผนดินจะแสวงหาอํานาจอะไร ก็ตองบูชายัญ ชาว
บานก็บูชายัญเล็กๆ ลงมาตามลําดับ เซนสรวงกันไปตางๆ พระ
พุทธเจาตรัสบอกวา คนเรานี่แหละใชสติปญญาบําเพ็ญคุณธรรม
แกปญหาได น่ีคือเปนไปตามหลักอริยสัจ เปนการเปลี่ยนพลิกมา
หมด ดึงจากเทพเจามาสูมนุษย
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แลวมนุษยน่ี ถาบําเพ็ญคุณธรรมประพฤติดี ฝกฝนอบรม
ตนแลว พัฒนาตนเอง ก็จะเปนผูประเสริฐจนกระทั่งเราถือวา
มนุษยท่ีฝกตนดีแลว พระพุทธเจาเปนตัวอยางของผูฝกตนแลว 
เปนผูประเสริฐสุด แมแตเทพเทวาพระพรหมก็ตองบูชา

แทนที่มนุษยจะตองไปมัวบูชาพระพรหม ตอนนี้เทวดา
พระพรหมตองมาบูชาพระพุทธเจาซึ่งเปนมนุษย น่ีมันพลิกกลับ
หมด ทําไมฟาดินจะไมสั่นสะเทือน เพราะความเชื่อของคนในสมัย
น้ันมันถูกปฏิวัติไปหมดเลย ดวยพระธรรมเทศนานี้

ถาเรารูภูมิหลัง เราจะเห็นความอัศจรรย คนตองโจษจันกัน
ไป แมแตเทพเจาก็ตองหวั่นไหวหมด พระพรหมก็ตองหวั่นไหว ถูก
ห่ันบัลลังกเลย ถูกทําลายที่น่ังแลว สะเทือนสะทานสั่นคลอนหมด
เลย เคยยิ่งใหญอยางไร ก็ถูกลดลงมาหมด มนุษยแกปญหาตัวเอง
ได แตตองใชสติปญญา

ทีน้ี เรามาพิจารณาเรื่องราวความแตกตางระหวางพุทธ
ศาสนากับศาสนาฮินดู ในเมื่อคนอินเดียไมมั่นอยูในคุณธรรม ไม
เชื่อการบําเพ็ญคุณธรรมของมนุษย ไมเชื่อในความมีเหตุมีผลสติ
ปญญามนุษย มุงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย เชื่อในเทพเจาการดล
บันดาลตางๆ และคอยรอหวังพึ่งออนวอนใหเทพเจาดลบันดาลให 
อาตมภาพก็เชื่อวาอินเดียก็ไมเหมาะกับพุทธธรรม และไมสามารถ
รองรับพุทธศาสนาไวได

เดี๋ยวนี้เราก็เห็นไดวา หลังจากพระพุทธศาสนาไดสิ้นไป
จากอินเดียแลว ความเชื่อเรื่องศักดิ์สิทธิ์เทพเจา การดลบันดาล ยิ่ง
หนักขึ้นทุกที น่ีก็เปนสภาพของอินเดียที่เปนอยูในปจจุบัน ซ่ึงไกล
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ออกไปจากแนวทางพุทธศาสนา และทําใหเขาเปนอยางที่โยมได
เห็นมาดวยกันตลอดทาง เขาเชื่ออะไรอยางไร และเขาเปนอยางไร
ก็ใหพิจารณาดู อันนี้พูดขึ้นมาเพื่อใหเกิดความไมประมาทดวย

เราอยาประมาทวาอินเดียรองรับพุทธศาสนาไมได แลว
ไทยเรารองรับได ไทยเราก็ไมแนนอนวาจะรองรับไดตลอดไป ถา
หากวาไมสามารถยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาไวได เรายังหัน
ไปหวังความสําเร็จจากฤทธิ์ จากปาฏิหาริย ความเชื่อการดล
บันดาลอยู ปลอยใหโลภะ โทสะ แสดงฤทธิ์อํานาจ ไมชาพุทธ
ศาสนาก็อาจคอยๆ เสื่อมสูญไปจากจิตใจ เมืองไทยก็จะไม
สามารถรองรับพระพุทธศาสนาไวไดเหมือนกัน

น้ีก็เปนคติอยางหนึ่งที่อาจจะไดจากเรื่องนี้ดวย นอกจาก
ความเจริญศรัทธา ความมีจิตใจเบิกบานผองใสแลว ก็ไดความเขา
ใจเหตุเขาใจผล หลักการคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาดวย

อาตมภาพก็ขออนุโมทนาโยมที่ไดมาในสถานที่สําคัญทาง
พระพุทธศาสนานี้ อยางนอยเราก็ไดมีความสงบทางดานกาย 
บรรยากาศก็สงบแลว จิตใจของเราก็พลอยมีความผองใส มีความ
สดชื่นเบิกบานเปนกุศลอยางมาก นับเปนผลในทางจิตตภาวนา 
อีกทั้งก็ไดเจริญปญญาภาวนา ดวยการสดับคําสอนและคํา
อธิบายธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา

ก็ขอใหกุศลที่เกิดจากการนี้ จงเปนเคร่ืองเอื้ออํานวยผลให
โยมทุกทานเจริญในธรรมะคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจายิ่งๆ 
ข้ึนไป และจงประสบจตุรพิธพร บรรลุความสําเร็จในสิ่งที่มุงหวัง
โดยชอบ ประกอบดวยธรรม ทุกทาน ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ



๔
กุสินารา ที่ปรินิพพาน

เจริญพร อาตมภาพจะขอโอกาสกลาวธรรมกถาสั้นๆ ใน
ระยะเวลาสําคัญที่เราไดเดินทางมาถึง และไดนมัสการสังเวชนีย
สถานลําดับสุดทายในบรรดาสังเวชนียสถาน ๔ แหง

เราเดินทางมาถึงที่น่ีจะค่ํามืดแลว เวลาก็จํากัด และโยมก็
อาจจะออนเพลียรางกาย เนื่องจากไดตรากตรําในการเดินทาง 
ควรแกการพักผอน จึงจะกลาวธรรมกถาเปนแงคิดแตเพียงสั้นๆ

ถาพิจารณาดูถึงสังเวชนียสถานที่คณะไดเดินทางมาแลว
ซ่ึงมีท้ังหมด ๓ แหง นับเฉพาะที่มีในรายการก็ครบถวน ณ แหงนี้ 
ขอใหสังเกตวา ท่ีเราเดินทางมานั้น เปนไปตามลําดับกาลในพุทธ
ประวัติ คือ เริ่มดวยสถานที่ตรัสรูท่ีพุทธคยา จากนั้นก็เดินทางตอ
มายังสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ ซ่ึง
ปจจุบันเราเรียกกันวา สารนาถ หรือในพระบาลีเรียก ปาอิสิปตน
มิคทายวัน แลวบัดนี้ก็มาถึงสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน เปน
บรรจบครบสังเวชนียสถาน ๔ แหง หรือ ๓ แหงในรายการที่คณะ
ไดเดินทางมา

สถานที่ดับขันธปรินิพพานนี้ เปนที่ระลึกถึงการดําเนินพระ
พทุธกจิของพระพทุธเจามาถงึวาระสดุทาย เปนการสิน้สดุพระชนม-
ชีพของพระองค เหตุการณท่ีเกี่ยวกับการปรินิพพานนั้นมีกลาวไว
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อยางคอนขางพิสดารในพระสูตรๆ หนึ่ง ท่ีเรียกวา มหาปรินิพพาน
สตูร หรอืแปลวาพระสตูรวาดวยการเสดจ็ดบัขันธปรนิิพพาน หรอืการ
ปรินิพพานอันยิ่งใหญ ซ่ึงหมายถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจา

เหตุการณโดยสรุปเริ่มมาตั้งแตพระพุทธเจาจําพรรษาที่
เมืองเวสาลี  หลังจากออกพรรษาแลว พระองคไดเสด็จพุทธดําเนิน
มาตามลําดับ  มีเหตุการณเกี่ยวกับการที่ไดทรงปลงพระชนมายุ
สังขาร คือ ประกาศความตกลงพระทัยที่จะปรินิพพานที่ปาวาล-
เจดียในวันเพ็ญเดือน ๓ ซ่ึงก็ไปประจวบกับวันที่เราเรียกวา 
มาฆบูชา ดวย คือตรงกับวันที่ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในตอน
ตนพุทธกาล แตตอนนี้เปนปลายพุทธกาล กอนปรินิพพาน ๓ 
เดือน จากนั้นก็เสด็จมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงที่น่ี แลวไดเสด็จดับ
ขันธปรินิพพานภายใตรมไมสาละ หรือในเมืองไทยเรามักจะแปล
กันวา ไมรังคูท่ี สาลวโนทยาน ก็คือสวนปาไมสาละซึ่งเปนพระราช
อุทยานของกษัตริยแควนมัลละ เปนอันวา สถานที่น้ีเปนสวนหนึ่ง
อยูในดินแดนของอาณาจกัรของกษตัรยิมลัละ

พระพทุธองคไดเสดจ็ดบัขันธปรนิิพพานในวนัเพญ็เดอืน ๖ 
หรอืวนัวสิาขปรุณม ี ซ่ึงเราจดัเขาเปนเหตุการณหนึ่งในบรรดาเหตุ
การณสําคัญ ๓ อยางในวันที่เรียกวา วิสาขบูชา น้ีเปนการกลาว
โดยสรุป

มีเรื่องราวที่ควรจะยกมาเนนเปนพิเศษ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
พระคุณของพระพุทธเจาดานพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ มี
เหตุการณหลายตอนในระยะสุดทายเมื่อจวนเจียนจะปรินิพพาน 
กลาวเฉพาะวันปรินิพพาน ก็มีเหตุการณหลายอยางที่แสดงใหเห็น
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ถึงพระทัยของพระพุทธเจาซึ่งประกอบดวยความกรุณาอันยิ่งใหญ
ตอสรรพสัตวท้ังหลาย มุงแตจะบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นโดยไม
คํานึงถึงความเหน็ดเหนื่อยยากลําบากของพระองคเอง เชนวา

เมื่อเสด็จมาถึงถิ่นของนายจุนทะ นายจุนทกัมมารบุตรก็ได
นิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยพระสงฆ ท่ีตามเสด็จใหไปฉัน
ภัตตาหารที่บานของเขา เขาไดถวายอาหารที่เรียกวา  สูกรมัทวะ 
ซ่ึงแปลกันวา เนื้อสุกรออนบาง ปราชญบางพวกแปลวา เปนเห็ด
ชนิดหนึ่งมีพิษบาง

พระพุทธเจาทรงทราบวาอาหารนั้นยอยยาก จะเปนโทษ
แกรางกาย แตพระองคทรงทราบวาพระองคกจ็ะปรนิิพพานอยูแลว
นายจุนทะก็มีความปรารถนาดี พระองคมีพระประสงคจะฉลอง
ศรัทธานายจุนทะ และอีกประการหนึ่งอาหารนั้น ถาพระองคไมฉัน 
พระสงฆองคอื่นก็จะตองฉัน แลวจะไดรับความลําบากเดือดรอน 
เพื่อตัดปญหา พระองคจึงตรัสบอกใหนําสูกรมัทวะมาถวายเฉพาะ
พระองค สวนพระองคอื่นไมตองฉัน พระองคฉันแทนหมด สําหรับ
องคอื่นก็ใหถวายอาหารอื่นไป พระองคไดฉันสูกรมัทวะนั้นเสร็จ
แลว ท่ีเหลือก็ใหฝงดินเสีย และดวยสูกรมัทวะนี้ก็เปนเหตุใหพระ
องคซ่ึงประชวรอยูแลว ประชวรหนักยิ่งขึ้น

ในวันนั้น ไดมีการประชวรอยางรุนแรงจวนจะปรินิพพาน
หลายหนกอนที่จะเดินทางมาถึงสาลวโนทยาน แตพระองคก็มี
ขันติธรรม ใชกําลังสติสมาธิระงับทุกขเวทนาไว ทําใหโรคภัยไขเจ็บ
ระงับไปชั่วคราว เสด็จพระดําเนินตอไป และในระหวางที่เสด็จ
พุทธดําเนินมานั้น ก็ยังทรงหวงถึงนายจุนทะ เกรงวานายจุนทะจะ
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เกิดความเดือดรอนใจวาอาหารของเขาเปนเหตุใหพระพุทธเจา
ปรินิพพาน แลวเขาจะไมสบายใจเปนอยางยิ่ง พระองคจึงตรัสสั่ง
พระอานนทซ่ึงติดตามเฝาพยาบาลพระองคอยู ใหละพระองคไว
กลับไปปลอบใจนายจุนทะวา อาหารที่เขาถวายแกพระพุทธเจา
น้ันเปนอาหารครั้งสําคัญใน ๒ วาระที่มีผลอานิสงสยิ่งใหญท่ีสุด 
โอกาสครั้งสําคัญนั้นก็คือโอกาสที่จะตรัสรูครั้งหนึ่ง และโอกาสที่
จะเสด็จดับขันธปรินิพพานครั้งหนึ่ง

อาหารที่ถวายเมื่อตอนจะตรัสรู ก็คือ อาหารที่นางสุชาดา
ถวาย และที่จะปรินิพพานก็คืออาหารที่นายจุนทะถวายนี่เอง ถือ
วาเปนเหตุการณครั้งสําคัญ เพราะถามองในแงประวัติศาสตรพุทธ
ศาสนา ก็ถือวาเปนเหตุการณท่ีปรากฏในประวัติการณของพระ
พุทธศาสนา ซ่ึงทุกคนในหมูชาวพุทธจะตองจดจํา

พระองคไดตรัสสั่งใหปลอบใจนายจุนทะใหเขาเห็นวาเปน
การถวายอาหารครั้งสําคัญในพุทธประวัติ ใหเขามีจิตยินดีปลาบ
ปลื้มใจ และพระอานนทก็ไดปฏิบัติตามพระพุทธบัญชา เรื่องนี้ก็
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางมาก  ท่ีทรงคํานึงถึง
ประโยชนของผูอื่นมากกวาหวงพระองคเอง

หลังจากนั้นก็เสด็จพุทธดําเนินตอมาจนกระทั่งถึงปาไม
สาละ ท้ังๆ มีทุกขเวทนาอยางนั้นแลว ไดประทับบรรทมที่เรียกวา 
อนุฏฐานไสยา แปลวาการนอนที่จะไมลุกขึ้นอีก คือการนอนครั้ง
สุดทายในชีวิต เมื่อเสด็จบรรทมแลว พระองคก็ยังตรัสแสดงธรรม
แกพระสงฆตอไปเรื่อยๆ
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ตอนนั้นก็มีความในพุทธประวัติเลาถึงปริพาชกคนหนึ่ง ช่ือ
นายสุภัททะ ไดขาววาพระพุทธเจาจะปรินิพพาน และตัวเองก็มี
ปญหาขอสงสัยอยากจะถาม เกรงวาจะไมมีโอกาสถามตอไปอีก 
จึงเขามาจะขอถามปญหากับพระพุทธเจา

ขณะนัน้พระสงฆกาํลงัแวดลอมพระพทุธองคอยู โดยเฉพาะ
พระอานนทก็ตองเปนผูจัดเรื่องวาใครควรจะเขาเฝาไดหรือไมได 
หรือควรจะทําอะไรในเวลานั้นๆ เมื่อนายสุภัททะเขามาขอทูลถาม
ปญหา พระอานนทก็เกรงวาจะเปนการทําใหพระพุทธเจาลําบาก
พระวรกายซึ่งทรงประชวรหนักอยูแลว จึงหามไมใหเขาเฝา เขาก็
ขอรองวาเขามีโอกาสครั้งสุดทายนี้เทานั้น ปญหาที่จะถามก็เปน
ปญหาสําคัญในชีวิตของเขา จึงขอโอกาส พูดกันไปพูดกันมาเลย 
กลายเปนทํานองถกเถียง ก็ขอรองคะยั้นคะยอกันอยูท่ีตรงน้ันเอง 
จนเสียงนั้นเขาไปถึงพระพุทธเจา

ทรงทราบความ ก็ตรัสอนุญาตใหสุภัททปริพาชกเขาไปทูล
ถามปญหา บอกพระอานนทใหปลอยเขาเขามา น่ีก็แสดงวาพระ
องคไมไดทรงหวงใยพระวรกายของพระองคเอง ทรงคํานึงถึงแต
ประโยชนท่ีจะไดกับผูอื่น สุภัททะก็ไดมีโอกาสเขาไปทูลถามปญหา
กับพระพุทธเจา แลวพระพุทธเจาก็ทรงตอบอธิบายชี้แจงใหสุภัทท
ปริพาชกสิ้นความสงสัย

ปรากฏวาสุภัททปริพาชกนี้ก็ไดเขาถึงธรรมะ แลวก็ไดขอ
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา เปนพระสาวกที่ทันเห็นพระพุทธเจา
เปนองคสุดทาย เรียกวาเปน ‘ปจฉิมสักขิสาวก’ และเปนพระ
อรหันตดวย ก็จํากันมาวา ‘สุภัททะเปนปจฉิมสักขิสาวก’ พระ
สาวกทันเห็นพระพุทธเจาองคสุดทาย น่ีก็ดวยพระมหากรุณาธิคุณ
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ตอจากนั้น พระพุทธเจาก็ทรงบําเพ็ญพุทธกิจแกพระสงฆ
ตอไปอีก ไดตรัสแสดงธรรมะตางๆ ตอนทายไดตรัสถามวา ในพระ
สงฆท่ีมาชุมนุมอยู ณ สถานที่ปรินิพพาน องคไหนมีขอสงสัยอะไร
บาง แมแตเล็กนอยก็ขอใหถาม เพราะยังมีโอกาสในตอนสุดทาย ก็
ปรากฏวาในพระสงฆเหลานั้นไมมีผูใดมีขอสงสัย เพราะวาเปน
พระอริยบุคคลทั้งสิ้น

ในที่สุด เมื่อไมมีพระสงฆองคใดถามปญหา พระพุทธเจาก็
ไดตรัสปจฉิมวาจา หรือพระวาจาครั้งสุดทายของพระพุทธเจา 
อยางที่เราจํากันแมนวา

“วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ”
แปลวา “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเปนธรรมดา 

เธอทั้งหลายจงยังประโยชนตน และประโยชนผูอื่นใหถึงพรอมดวย
ความไมประมาท”

แตกอนหนาที่จะตรัสปจฉิมวาจานี้ ก็มีพุทธพจนท่ีสําคัญ
ดวย จะเรียกวาเปนการสั่งเสียก็ได คือพระองคทรงคํานึงถึงวา เมื่อ
พระองคดับขันธปรินิพพานไปแลว พระสาวกทั้งหลายโดยเฉพาะผู
ท่ีเปนปุถุชน ก็อาจจะนึกวาบัดนี้พระบรมศาสดาสิ้นไปแลว ใครจะ
เปนผูนําตอไป พระองคจึงตรัสใหหลักไว เพื่อใหสาวกทั้งหลายมี
เครื่องยึดเหนี่ยว มีแนวทางที่ใหเกิดความมั่นใจ ไมเกิดความลังเล
สงสัยโดยตรัสวา

“มมจฺจเยน…” ในเวลาที่เราลวงลับไปแลว ธรรมและวินัย
ใดที่เราไดแสดงแลวบัญญัติแลวแกเธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น
แลจะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย
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หมายความวา พระองคไมไดทรงตั้งบุคคลผูใดผูหนึ่งให
เปนศาสดาแทนพระองค แตใหถือวาพระธรรมวินัยนั้นแหละ หรือ
หลักธรรมที่พระองคไดแสดงไว วินัยที่พระองคไดบัญญัติไวน่ัน
แหละ เปนศาสดาแทนพระองค ในพระพุทธศาสนาก็ถือหลักนี้สืบ
ตอกันมา

สวนพุทธปจฉิมวาจานั้น ก็เปนคําเตือนสําคัญที่เราจะตอง
ใชเปนเคร่ืองเรงเราในการบําเพ็ญขอปฏิบัติตามคําสอนของพระ
พุทธเจา คือหลักความไมประมาท หรือ อัปปมาทธรรม น่ันเอง

อัปปมาทธรรม น้ัน  พระพุทธเจาตรัสไวบอยๆ วาเปนธรรม
ท่ีมีความสําคัญมาก พระองคเปรียบความไมประมาทเหมือนกับ
รอยเทาชางที่วา รอยเทาทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีของสัตวบก ก็
ยอมประชุมลงไดไมใหญเกินกวารอยเทาชาง ฉันใด ธรรมทั้งหลาย
ท้ังปวงก็เชนเดียวกัน ยอมประชุมลงในความไมประมาท เพราะ
เมื่อมีความไมประมาทแลว ก็จึงมีการบําเพ็ญธรรมทั้งหลายได 
ธรรมทั้งหลายขออื่นๆ น้ัน ถาหากวาเรามีความประมาท คือ เราละ
เลยไมปฏิบัติเสียอยางเดียว มันก็ไมเกิดผล ไมมีประโยชน มีแตช่ือ 
มีก็เหมือนไมมี

ความประมาทนั้น ก็คือ ความละเลยไมใสใจ ทอดทิ้ง ถา
ประมาทเสียแลว ธรรมทั้งหลายแมจะมีคุณคา มีประโยชนอยางไร 
เราจะรูจะเขาใจมัน ก็ไมเกิดผลอะไรขึ้นมา แตถามีความไม
ประมาทแลว เราก็ไมละเลย ไมทอดทิ้ง เอาใจใส เพียรพยายาม
ปฏิบัติ สิ่งใดที่ควรเวนก็ตองพยายามตั้งใจงดเวน สิ่งใดที่ควรจะทํา
ควรจะประพฤติ เราก็พยายามตั้งใจเรงประพฤติปฏิบัติ โดยมีสติ
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ระมัดระวังกระตุนเตือนตนอยูตลอดเวลา เพราะฉะนั้น พระพุทธ
พจนครั้งสุดทายนี้ ก็เปนการย้ําเรื่อง อัปปมาทธรรม น้ีอีกครั้งหนึ่ง

เราหวนมาพิจารณาถึงวา สังเวชนียสถานนั้น ก็เปนสถาน
ท่ีๆ มีความหมายดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไววา เปนที่ตั้งแหงความ
สังเวช ความสังเวช น้ันก็คือ ทําใหเกิดความสลดใจไดคิด ไดคิด
อยางไร เชน พิจารณาถึงการปรินิพพานของพระพุทธเจาใหเห็นใน
แงหนึ่งวา

พระพุทธเจา ท้ังที่ทรงเปนพระบรมศาสดา เปนศาสดาเอก
ของโลก เปนศาสดาทั้งของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย แตพระองค
ก็ทรงมีพระวรกายที่ประกอบดวยขันธ ๕ ซ่ึงเปนสังขาร และสังขาร
ท้ังหลายนั้นก็ยอมเปนไปตามหลักไตรลักษณ คือเปนของไมเที่ยง 
คงทนอยูไมได และมิใชตัวตน สังขารนั้นก็มีความเสื่อมสิ้นไปเปน
ธรรมดา แมพระองคจะเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระวรกายของ
พระองคก็เปนไปตามหลักธรรมดาหรือกฎเกณฑแหงธรรมชาติอัน
น้ี จึงไดเสื่อมสิ้นไป

เราทั้งหลายที่ดําเนินชีวิตกันอยูน้ี เมื่อจะดําเนินตามคํา
สอนของพระองค ก็ควรเขาใจถึงหลักการที่วานี้ และเมื่อเขาใจแลว 
ก็จะไดมีความไมประมาทนั่นเอง หมายความวา เมื่อไดพิจารณา
ถึงความเปนไปของสิ่งทั้งหลายที่มีความเปลี่ยนแปลง มีความเกิด
ข้ึน ตั้งอยู เสื่อมไป สลายไปอยางนี้แลว ตราบใดที่ชีวิตยังดํารงอยู 
ก็จะไดเรงรีบทําสิ่งที่ดีงาม ทํากิจท่ีควรทํา เมื่อคํานึงถึงธรรมคํา
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็จะไดตั้งใจรีบขวนขวายปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดความเจริญกาวหนาในธรรมนั้นยิ่งๆ ข้ึนไป
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น้ีเปนโอกาสอันสําคัญที่เราทั้งหลายไดมานั่งอยู ณ สถาน
ท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพานอันเปนจุดสุดทาย เปนที่อวสานของ
พระวรกายของพระพุทธเจา เปนสถานที่สําคัญที่จะใหเกิดความ
สังเวช แลวจะไดเปนเครื่องกระตุนใหเกิดความไมประมาทในการที่
จะประพฤติปฏิบัติธรรมสืบตอไป น่ีเปนแงคิดในดานหนึ่ง

อีกอยางหนึ่งก็คือ บัดนี้เราไดมาถึงสถานที่ปรินิพพาน เปน
แหงสุดทาย ในระหวางที่เดินทางมาโดยลําดับ เราไดเห็นสภาพ
แวดลอมของทองถิ่นอันเปนที่ตั้งของพุทธสังเวชนียสถาน

สภาพแวดลอมอันเปนที่ตั้งของพุทธสังเวชนียสถานนี้ ก็คือ
ดินแดนที่เรียกกันวาประเทศอินเดียในปจจุบัน โยมทุกทานก็ได
เห็นมาแลววาสภาพปจจุบันของประเทศอินเดียเปนอยางไร เทาที่
อาตมภาพไดฟงนั้น เขาใจวาหลายทานมีความรูสึกไมคอยดีนักตอ
ประเทศอินเดียในสภาพปจจุบัน

ในดานหนึ่ง คือทางเศรษฐกิจ ก็มีความรูสึกวาเปนสถานที่
มีความแรนแคนยากจน สภาพภูมิประเทศก็แหงแลง ไมอุดม
สมบูรณ ไมนาอยู ไมนาดู ประชาชนทั้งหลายก็มีหนาตาเหี่ยวแหง 
ความเปนอยู ถาจะเรียกดวยคํารุนแรงก็วาสกปรก อะไรทํานองนี้ 
ซ่ึงบางทีก็ถึงกับเปนเรื่องนารังเกียจ เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจ 
หามกันไมได เพียงแตวาจะพูดออกมาหรือไม บางทานก็เกิดความ
รูสึกยอนระลึกถึงเมืองไทย ซ่ึงเมื่ออยูก็มองเห็นดานโนนไมดี ดานนี้
ไมนาพอใจ แตเมือ่ไดมาสมัผสัอนิเดยีแลว ถงึกบัอทุานออกมาหลาย
ครั้งวา ไดเห็นอินเดียแลว ทําใหรักเมืองไทยขึ้นอีกเปนกอง

ถาพิจารณาในแงน้ี มาคํานึงถึงองคพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระองคก็ไดมาอุบัติในดินแดนนี้ ในสมัยพุทธกาลอาจจะเปนไดวา
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ดินแดนทางชมพูทวีปยังมีความอุดมสมบูรณ ประชาชนอาจมี
ความเปนอยูดีกวานี้ก็ได เราก็ไมไดเห็นชัดเจน ถึงแมในปจจุบัน
เองอินเดียก็อาจมีหลายอยางที่เปนขอดี แตเอาละพูดใหตรงตาม
ความรูสึกของโยมเทาที่ไดมองเห็น เทาที่กระทบความรูสึกแตตน
มา พูดกันในแงท่ีวาอินเดียนี้ไมดี ไมนารื่นรมย เปนสถานที่มีสิ่งอัน
นารังเกียจหลายอยาง หลายทานคงไมอยากจะอยูเปนตน พิสูจน
ดวยความรูสึกเชนนี้

ถาเรานําเอาความรูสึกที่วานั้นมาพิจารณาเทียบเคียงวานี่
เปนสถานที่ท่ีพระพุทธเจาไดอุบัติข้ึน เรามาพิจารณาถึงการดําเนิน
พระชนมชีพของพระองค รวมทั้งพระปฏิปทา พระจริยาวัตรตางๆ 
ก็จะมีขอคิดอันหนึ่งเกิดขึ้น พระพุทธเจาเองก็ไดตรัสไววา

พระองคน้ันเหมือนกับดอกบัว ดอกบัวนั้นเกิดขึ้นในโคลน
ตม ในสิ่งสกปรก แตแลวดอกบัวนั้นก็งามบริสุทธิ์ สงกลิ่นหอมอัน
นารื่นรมยใจ ทําใหเกิดความสุขความสบายใจแกผูท่ีไดพบเห็น 
และผูท่ีไดดมไดสูดกลิ่นของดอกไมน้ัน พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน 
พระองคเสด็จอุบัติในทามกลางประชาชาวโลกซึ่งเปนปุถุชน 
ประกอบดวยกิเลสมีโลภะ โทสะ โมหะ แตพระองคไมติดในโลก ไม
ติดในกิเลสเหลานั้น พระองคบริสุทธิ์หมดจดผองใส เบิกบาน นํา
สันติและประโยชนสุขมาใหแกประชาชนทั่วไป

ถาเรามองดูพระชนมชีพของพระองค พระองคก็ไดดําเนิน
ปฏิปทามาเชนนั้น และพระองคก็ไดนําคนที่ยังประกอบดวยโลภะ 
โทสะ โมหะ น้ัน ใหเขาใจคําสอน รูเขาใจชีวิตและโลกตามเปนจริง 
ชวยใหเขาไถถอนตนออกมาจากกิเลสเหลานั้น ทําใหเปนผูเบิก
บานผองใส มีความสุขดวย
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ทีน้ี ถามองพระพุทธศาสนาเปนสวนรวม ก็อาจจะไดแงคิด
เปนเหมือนวา พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในดินแดนที่ไมนารื่นรมย ไม
นาพึงใจ เสร็จแลวก็ไปเบิกบานในที่อื่น ทําใหเกิดความรื่นรมยใจ
แผความสุขความรื่นรมยใจน้ันใหกวางขวางออกไปในโลก  
ประเทศไทยก็เปนประเทศหนึ่งที่ไดรับเอาความสุข ความเบิกบาน 
ความรื่นรมยอันนี้ไว

ถามองในแงน้ีแลว จะตองคิด ตองพิจารณาตอไปอีกวา 
ความรื่นรมยหรือความเบิกบานบันเทิงใจ ความผองใสนั้นจะเกิด
ข้ึนไดอยางไร จะเกิดขึ้นไดก็ตองอาศัยการประพฤติปฏิบัติตาม
หลักคําสอนของพระพุทธเจา การบําเพ็ญตามพุทธจริยาวัตรของ
พระองค

เพราะฉะนั้น เราท้ังหลายจะตองเขาใจธรรมะคําสั่งสอน
ของพระองคใหชัดแจง แลวก็ศึกษาพุทธจริยา แลวบําเพ็ญใหถูก
ตองตามหลักของพระองค อันประกอบดวยพระพุทธคุณ มีพระ
ปญญาคุณ พระกรุณาคุณ อีกทั้งพระวิสุทธิคุณดวย คือพระคุณทั้ง 
๒ ท่ีเปนหลักไดแก พระปญญาคุณ พระกรุณาคุณ พรอมท้ังพระ
คุณอีกอยางหนึ่งที่เขามาประกอบเปน ๓ กลาวคือ พระวิสุทธิคุณ
อันเปนหลักสําหรับชาวพุทธจะประพฤติปฏิบัติตาม

ประเทศอินเดียที่หลายทานรูสึกวาไมนารื่นรมย ไมนาอยูน้ี 
มิไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา จึงเปนไดเพียงดินแดนที่
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น เสมือนโคลนตมซึ่งเปนที่เกิดของดอกบัว

ถาหากวาเราไดบําเพ็ญตามพุทธจริยา และเขาใจคําสอน
ของพระองคใหถองแท ประพฤติปฏิบัติตามกันทั่วไปแลว ก็จะได
ผลคือความสุข ความเบิกบาน พระพุทธศาสนาก็จะไปเบิกบานอยู
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ในสถานที่เราไดอาศัย คือในประเทศไทย ประเทศไทยก็คงจะมี
ความรุงเรืองเบิกบานเชนนั้น ถาหากวาจะดํารงอยูในคําสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาสืบตอไป

แตถาหากวาเราไมสามารถบําเพ็ญ หรือดําเนินตามพุทธ
จริยา ไมเขาใจคําสอนของพระองค และไมประพฤติปฏิบัติตามคํา
สอนนั้น สภาพตรงขามอันไมนาพึงใจก็จะเกิดขึ้น คือเมืองไทยก็
อาจจะกลายเปนเชนเดียวกับประเทศอินเดียที่หลายทานไมชอบใจ
อยูในบัดนี้ เพราะฉะนั้น ก็เปนขอคิดที่วา พวกเราทั้งหลายจะตอง
ชวยกันศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาใหเขาใจถองแท 
แลวดําเนินตามพุทธจริยาวัตรใหถูกตองตามจริง

น้ีก็เปนขอคิดบางประการที่อาตมภาพนํามากลาวในที่น้ี 
และที่พูดถึงประเทศอินเดียในทางไมดีบางนั้น ก็มิใชจะกลาวหาวา
ประเทศอินเดียเลวทราม เปนแตเมื่อความรูสึกที่ไมดีเกิดมีข้ึนแลว 
ก็ฉวยเอามาใชใหเปนประโยชนในการเจริญธรรม แตสรุปวาจะ
ตองคํานึงถึงพุทธปจฉิมวาจาที่พระพุทธเจาไดตรัสไวเปนครั้งสุด
ทายวา ใหบําเพ็ญประโยชนตน ประโยชนทานใหถึงพรอมดวย
ความไมประมาท ก็จะมีความเจริญกาวหนางอกงามในพระธรรม
คําสอนของพระองคยิ่งๆ ข้ึนไป แลวก็จะไดประสบอานิสงสคือ 
ความสุข ความเจริญทั้งสวนตนและสวนรวมโดยทั่วกัน

ในวันนี้อาตมภาพก็เห็นวาไดกลาวธรรมกถามาพอสมควร
แกเวลา พรุงนี้เชาเรายังมีเวลาที่จะไดไปนมัสการสถานที่ในเขตนี้ 
สวนที่เรียกวา ‘มกุฏพันธนเจดีย’ ซ่ึงเปนที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระอันอยูในที่ใกล ก็คงจะมีเวลาพูดคุยในเรื่องธรรมะกันตอไปอีก



๕
รูปกายดับสูญ ธรรมกายไมสิ้น

ขอเจริญพรโยมคณะผูเดินทางนมัสการสังเวชนียสถาน 
พุทธสังเวชนียสถานที่คณะนั่งอยูในบัดนี้ ก็เปนสถานที่สําคัญสืบ
เนื่องมาจากสถานที่ท่ีพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซ่ึง
คณะไดไปนมัสการเมื่อเย็น และไดสวดมนตทําวัตรจนถึงตอนค่ํา
วานนี้ ในเวลาที่เดินทางมาถึงใหมๆ

ท่ีวาสถานที่น้ีเปนสถานที่สําคัญ สืบเนื่องจากสถานที่
ปรินิพพานนั้น ก็เพราะวาเปนสถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ คือ 
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว หลังจากนั้นบุคคลที่
เกี่ยวของทั้งฝายพระ และฝายคฤหัสถ ก็ไดเตรียมการเกี่ยวกับการ
ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

ฝายพระนั้น  ในสถานที่ปรินิพพาน ตามประวัติก็วา
พระอนุรุทธเถระเปนประธาน และมีพระผูใหญอื่น เชน พระ
อานนทเถระ เปนตน ในฝายคฤหัสถน้ันก็ไดแก กษัตริยมัลละท้ัง
หลาย ผูเปนเจาเมือง เจาแควนดินแดนแหงนี้ ทานเหลานัน้กไ็ด
ปรึกษาหารอืกัน ทางฝายคฤหัสถคือเจาเมืองมัลละทั้งหลายก็เปน
เจาการเปนผูดําเนินการ โดยอาศัยพระเถระ เชน พระอนุรุทธเปนที่
ปรึกษาวาจะทําอยางนั้นไดไหม อยางนี้ไดไหม เราจํากันมาตามที่
ไดเลาเรียนพุทธประวัติ เทาที่พอจับความไดสั้นๆ ก็วา
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พระพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานที่ สาลวโนทยาน 
ดังที่ไดกลาวแลว อยูนอกประตูเมืองดานหนึ่ง เมื่อจะถวายพระ
เพลิงก็ไดนํามาอีกดานหนึ่ง คือ ณ สถานที่น้ี แตกอนที่จะนํามาสู
สถานที่น้ี ซ่ึงเรียกวา มกุฏพันธนเจดีย ก็ไดนําพุทธสรีระ หรือพระ
บรมศพนั้นผานเขาประตูเมืองกอน ทําเปนขบวนแหผานเขาทาง
ประตูเมืองดานเหนือ ผานกลางพระนครออกมาทางประตูเมืองอีก
ดานหนึ่ง แลวก็มายังสถานที่น้ี ซ่ึงอยูทางตะวันออกของตัวเมือง
กุสินารา

ตอนนั้นเปนเวลาที่ปรินิพพานได ๗ วันแลว ก็ตกลงกันวา
จะถวายพระเพลิง ทางกษัตริยมัลละ ซ่ึงเปนเจาการก็ถวายพระ
เกียรติ โดยกษัตริยมัลละที่เปนประมุข ๔ พระองคไดเปนผูจุดเพลิง
ถวายพุทธสรีระ แตวาจุดไมติด จึงไดถามพระอนุรุทธเถระ ผูเรียก
ไดวาประธานทีป่รึกษา หรอืเปนประธานฝายสงฆวาเปนดวยเหตใุด
พระอนุรุทธก็ไดกลาววา เทวดาทั้งหลายตองการที่จะรอพระมหา
กัสสปเถระซึ่งเปนพระเถระที่เปนผูใหญท่ีสุด ไมไดอยูในที่ประชุม
น้ันดวย ผูดําเนินการเกี่ยวกับการถวายพระเพลิงก็ตองรอ

ขอทําความเขาใจเล็กนอยวา พระสาวกชั้นผูใหญของพระ
พุทธเจานั้น มีหลายทานที่ไดปรินิพพานกอนพระพทุธเจา เชน ท่ีนา
ลันทาซึ่งคณะไดผานมาแลว ทานก็ไดเลาถึงความหลังในครั้ง
พทุธกาลวา

พระสารบุีตรเถระ เปนพระอคัรสาวกขางขวา ซ่ึงนับวาเปนผู
ใหญท่ีสุด ก็ปรินิพพานกอนพระพุทธเจา หลังจากพระสารีบุตร
เถระนิพพานไปแลวไมนานนัก พระโมคคัลลาน ซ่ึงเปนอัครสาวก



ตามทางพุทธกิจ๕๒

ฝายซาย เปนรองลงไปก็ปรินิพพานอีก เพราะฉะนั้น พระผูใหญซ่ึง
เปนลําดับรองลงมาก็สิ้นไปเสียกอน ท่ียังเหลืออยูก็มีพระมหา
กัสสปเถระน่ีแหละ

ทีน้ี พระมหากัสสปเถระทานไมไดเดินทางรวมกับพระพุทธ
องค ทานเปนพระที่ชอบอยูปา ขณะนั้นกําลังเดินทางมาจากเมือง
ปาวา ซ่ึงเปนเมืองคูกันกับเมืองกุสินาราไมไกลกัน ตอนนั้น พระ 
มหากัสสปเถระก็ยังไมทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการปรินิพพาน เมื่อ
เดินทางมาในระหวางทาง ทานกับคณะไดเขาพักในรมไม ขณะนั้น
ก็ไดเห็นอาชีวกคนหนึ่ง อาชีวกก็เปนนักบวชนอกพระพุทธศาสนา
พวกหนึ่ง อาชีวกคนนั้นถือดอกไมอยางหนึ่งมา เปนดอกไมท่ีแปลก
จากปรกติ เขาเรียกวาดอกมณฑารพ ตามตํานานวาเปนดอกไม
สวรรค ซ่ึงไดรวงหลนลงมาในเวลาที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธ-
ปรินิพพาน พระมหากัสสปเถระเห็นอาชีวกถือดอกไมน้ีมา ตาม
ตํานานวาถือตางรม เพราะเปนดอกไมใหญมาก ก็ไดถามวา

“ทานไดดอกไมน้ีมาจากที่ไหน”
อาชีวกก็ไดเลาใหพระมหากัสสปะฟงวา
“ขาพเจาไดมาจากสถานที่ ท่ีพระสมณโคดมเสด็จดับขันธ

ปรินิพพาน ทานไมรูหรือ พระสมณโคดมไดปรินิพพานถึงบัดนี้ ๗ 
วันแลว”

จากการที่อาชีวกไดกลาวคําตอบชี้แจงแกพระมหาเถระ
ครั้งนี้ พระสงฆผูเปนบริวารติดตามพระมหากัสสปะก็ไดทราบขาว
ท่ัวกัน เมื่อไดทราบขาวแลว ในหมูของพระสงฆท้ังหมด ก็มีท้ังพระ
ท่ีเปนอริยเจา และพระที่เปนปุถุชน ทานที่เปนพระอรหันตก็ไดแต
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ปลงธรรมสังเวช สวนพระที่เปนปุถุชนก็มีความเศราโศกเสียใจเปน
อันมาก พากันรองไหฟูมฟายตางๆ

แตในหมูพระเหลานั้น ปรากฏวามีพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบวช
เมื่อตอนแกช่ือ สุภัททะ เราเรียก สุภัททวุฑฒบรรพชิต สุภัททะเปน
ช่ือ วุฑฒบรรพชิต แปลวา บวชเมื่อแก ทานผูน้ีเปนคนละองคกับ
สุภัททปริพาชกที่วาไดมาทูลถามปญหากะพระพุทธเจา และได
บวชในวันที่พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน คนละองคกัน 
ตองแยกใหถูกตอง สุภัททะที่บวชเมื่อภายแกอยูในคณะของ
พระมหากัสสปเถระนี้ก็ไดกลาวคําแซงขึ้นมาในขณะเมื่อพระภิกษุ
ท้ังหลายกําลังเศราโศกเสียใจวา

“ทานทั้งหลายอยาเศราโศกเสียใจไปเลย พระสมณโคดม
เสด็จปรินิพพานนี้ก็เปนการดีแลว เมื่อทานยังดํารงพระชนมอยู
น้ัน ทานตรัสจูจ้ีจุกจิก เดี๋ยวก็หามไมใหทําสิ่งโนน เดี๋ยวก็วาควรจะ
ทําสิ่งนี้ สิ่งโนนไมควรทํา หามไมใหทํา สิ่งนี้ควรทํา ก็บอกใหทํา ตอ
แตน้ีไป ในเมื่อพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานจากไปแลว เราจะ
ทําอะไรก็ไดตามสะดวกใจ”

อันนี้เปนคําของบุคคลซึ่งแทนที่จะเศราโศกเสียใจในการ
ปรินิพพานขององคพระศาสดา ก็กลับดีใจ

ฝายพระมหากัสสปเถระนั้น ทานเปนพระเถระผูใหญ ทาน
ก็ไดมองเห็นทั้งพระทั้งหลายที่มีความเศราโศกเสียใจและไดสดับ
ท้ังถอยคําที่เปนการจวงจาบพระพุทธเจา ในสวนที่เปนการเศรา
โศกเสียใจนั้น ทานไดแสดงธรรมใหพระภิกษุท้ังหลายเขาใจถึงคติ
ธรรมดาของสังขารตามหลักไตรลักษณท่ีมีความไมเที่ยงแทแน
นอนเปนตน แลวก็กลาวโอวาทตางๆ
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สวนที่เปนคําจวงจาบของพระสุภัททะนั้น ทานก็ไดแต
กําหนดใจเอาไววา น่ี พระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานไปใหมๆ ยังมี
บุคคลกลาวถอยคําที่เปนการจวงจาบไดถึงเพียงนี้ ถากาลเวลา
ลวงไปนาน ก็อาจจะมีเหตุการณท่ีไมดีไมงาม การไมเชื่อฟงถอย
คํา การไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาเพิ่มข้ึนไดมากมาย 
เปนเรื่องที่จะตองนํามาพิจารณาดําเนินการอะไรบางอยางที่จะให
เกิดความมั่นคงแกพระศาสนา

โดยเฉพาะทานเปนพระผูใหญรับผิดชอบหมูคณะ ทานจึง
ถือเรื่องนี้เปนสําคัญมาก แตวายงัไมกลาวอะไร กเ็กบ็ไวกอน ไดแต
กลาวโอวาทสั่งสอนพระ และนําคณะเดินทางมายังสถานที่ท่ีเมือง
กสุนิารา แลวก็เดินทางมาถึงที่จัดทําการถวายพระเพลิงพระพุทธ
สรีระ คือท่ี ‘มกุฏพันธนเจดีย’ ท่ีเราทั้งหลายนั่งอยูในบัดนี้

เมื่อพระมหากัสสปเถระมาถึงแลว ก็ดําเนินการเกี่ยวกับ
การถวายพระเพลิงพุทธสรีระตอไป

พระมหากสัสปเถระไดเขามานมสัการอภวิาทกราบไหวพระ
บรมศพ ตามความในเรือ่งนัน้วา พระบาทของพระพทุธเจาไดออกมา
จากเครือ่งหอพระบรมศพมารบัอภวิาท คอืการกราบไหวของพระมหา
กัสสปะ เมื่อพระมหากัสสปเถระไดอภิวาทกราบไหวแสดงความ
เคารพตอพระพุทธสรีระเสร็จแลว ไฟก็ลุกติดมาเอง เรียกวาไฟ
ทิพย คือ ไฟเทวดานั่นเอง การถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระก็ได
ดําเนินไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น

เมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จแลว ก็มีการเก็บ
พระอัฐิธาตุ หรือเรียกวา พระบรมสารีริกธาตุ จากนั้น ขาวก็แพร
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หลายออกไปถึงเมืองตางๆ ท่ีพระพุทธเจาไดเคยเสด็จไป ซ่ึงเปนถิ่น
ท่ีชาวเมืองและพระเจาแผนดิน พระมหากษัตริยผูนําของประเทศมี
ความเคารพนับถือในพระองค

เมื่อแตละถิ่นไดทราบขาวคราวแลว ก็มีความรําลึกถึงพระ
พุทธเจา และอยากจะไดพระบรมสารีริกธาตุไวเปนอนุสรณเครื่อง
รําลึกถึงพระองคเปนเครื่องสักการะบูชาตอไป

เพราะความที่ตองการพระบรมสารีริกธาตุน้ัน ก็เกรงวา
เมืองกุสินารานี้จะยึดครอบครองไวผูเดียว จะตองหาทางแบงกัน 
จึงสงทูตสงกองทัพมาขอแบงสวนพระสารีริกธาตุ ปรากฏวามีมา
ถึง ๗ นคร ความตอนนี้ขอเลาแตเพียงยนยอวา

เมื่อทูต และกองทัพของนครตางๆ มีแควนมคธเปนตนที่
เปนมหาอํานาจมาถึง ก็อยูขางนอก แลวก็ขอเจรจาที่จะแบงสวน
พระสารีริกธาตุ

ทางฝายมัลลกษัตริยก็เกิดความหวงแหนขึ้นมาวา การที่
พระพุทธเจาเสด็จมาดับขันธปรินิพพานที่เมืองของเรานี้ แสดงวา
พระองคเห็นความสําคัญของเมืองเรา ตองการเหมือนอยางจะ
มอบพระพุทธสรีระให เราก็ควรจะแสดงความเคารพ แสดงความ
เอาใจใสในพุทธสรีระพระบรมสารีริกธาตุน้ีเก็บไวบูชาใหเปนหลัก
เปนฐาน ณ สถานที่น้ี ก็เลยคิดวาจะไมยอมแบงใหใคร

ทีน้ี ประเทศอื่นๆ ท่ีสงตัวแทนมา ก็ชักจะไมพอใจ ไปๆ 
มาๆ ก็จะเกิดการรบพุงแยงชิงกันขึ้น

ในที่สุดก็ปรากฏวามีพราหมณผูหนึ่งชื่อวา ‘โทณพราหมณ’ 
ซ่ึงเปนที่เคารพนับถือของผูนําประเทศตางๆ เห็นวา ถาปลอยไวจะ
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เกิดการรบราฆาฟนอะไรกันซึ่งเปนการไมดี ก็เลยขอเขามาเจรจา
ทําความตกลงในหมูทูต และกองทัพเหลานั้น โทณพราหมณก็เลย
ไดทําหนาที่เปนผูแบงแจกพระบรมสารีริกธาตุใหเปนสวนๆ เทาๆ
กัน ประเทศตางๆ ท่ีสงทูต สงกองทัพ สงตัวแทนมา ก็ไดรับเอาสวน
แบงนั้นไปกอพระสถูปไวในดินแดนของตนเอง เพื่อเปนที่สักการะ
บูชาตอไป ความโดยยอก็เปนทํานองนี้

มีจุดที่นาสนใจอยางหนึ่งวา เมืองกุสินาราของแควนมัลละ
น้ีเปนเมืองเล็กๆ ถาเทียบกับประเทศมหาอาํนาจอืน่ๆ ในสมยันัน้
อยางทีไ่ดกลาวถงึในครัง้กอนๆ เชน แควนมคธ  แควนโกศล แควน
วงัสะ เปนตน พวกนั้นเปนแควนที่ใหญมีอํานาจมาก

โดยเฉพาะแควนมคธ และโกศลนั้น มีความเปนมาเกี่ยว
ของกับพุทธศาสนามาก  แควนมคธก็ เปนที่ ท่ีพระพุทธเจา
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา สวนแควนโกศล ซ่ึงมีเมืองสาวัตถี
เปนเมืองหลวง ก็เปนที่ท่ีพระพุทธเจาเสด็จประทับมากที่สุด ท่ีพระ
เชตวัน กับบุพพาราม พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาเกิดใน
เมืองสาวัตถีน้ันมากที่สุด

เพราะฉะนั้น เมืองทั้ง ๒ น้ัน จึงมีความสําคัญในพุทธ
ศาสนามาก แตเมื่อปรินิพพาน พระพุทธเจากลับเสด็จมา
ปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซ่ึงสมัยนั้นเปนเมืองหลวงของแควน
มัลละ อันเปนแควนที่มีอํานาจนอยลงมากแลว เปนแควนเล็กๆ

ครั้งหนึ่งกอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
พระอานนทไดทูลถามเปนทํานองทวงพระองควา เหตุใดพระองค
จึงไดเสด็จมาดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา ซ่ึงอยูในแควน
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เลก็ๆ  ทําไมไมเสดจ็ไปปรนิิพพานทีเ่มอืงใหญๆ  อยางเมอืงราชคฤห
เมืองสาวัตถี เมืองเวสาลีอะไรตางๆ เหลานี้ ซ่ึงเปนเมืองของ
ประเทศมหาอํานาจ เปนประเทศยิ่งใหญ แลวก็มีผูนํา มีกษัตริยผู
ปกครองซึ่งเคารพนับถือพระองค

พระพุทธเจาก็ไดตรัส เปนทํานองวา  อยาไปนึกวา
เมืองกุสินาราเปนเมืองเล็กเมืองนอย ความจริงเมืองกุสินาราเคย
เปนเมืองใหญในอดีต ในอดีตเมืองกุสินารานี้เคยเปนที่ประทับของ
พระมหาจักรพรรดิ์ช่ือวาพระเจามหาสุทัสสนะ แลวพระพุทธเจาก็
ตรัสเรื่องตํานานเมืองกุสาวดี

คือในครั้งโบราณ เมืองกุสินาราเคยเปนเมืองหลวงที่
ประทับของพระเจามหาสุทัสสนะ  มีช่ือวาเมืองกุสาวดี  เปนเมืองที่
ยิ่งใหญมาก แลวตอมาก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย ขอน้ี
ถามองในแงหนึ่งก็ใหเห็นวา พระพุทธเจาทรงสอนไมใหเกิดความ
ยึดติดในเรื่องความยิ่งใหญ อะไรเหลานี้ ใหมองเห็นวา สิ่งเหลานี้
ยอมเปลี่ยนแปลงไปไดตามหลักอนิจจัง มหานครที่เคยใหญโตก็
กลายเปนเมืองเล็กได เมืองที่เคยเล็กในสมัยกอน ก็กลับกลายเปน
เมืองใหญโตเจริญขึ้นมาได อันนี้ก็เปนไปตามหลักอนิจจัง

ทานอธิบายตอไปอีกวา การท่ีพระพุทธเจาปรินิพพานใน
เมืองเล็กจะเปนเครื่องชวยใหพระบรมสารีริกธาตุแพรหลายออกไป
ในที่หลายแหง เพราะวาในที่สุดแลว เมืองกุสินาราจะตองยอมแบง
แจกพระสารีริกธาตุใหกับแควนอื่นๆ แตถาหากเปนแควนใหญ
อยางแควนมคธ ซ่ึงมีอํานาจมาก เขาคงเก็บไวพวกเดียวไดแนนอน 
ไมยอมแบงใหแกใคร น่ีก็เปนรายละเอียดสวนปลีกยอย รวมความ
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เปนอันวาพระพุทธเจาไดเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารานี้ 
และไดมีการถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ณ สถานที่น้ี

มีขอสังเกตอีกอยางหนึ่ง ใหโยมไดนึกไวเปนขอคิด ก็คือ
พระพุทธเจาปรินิพพานในสาลวโนทยาน หรือปาไมสาละ ภายใต
รมไม ขอใหนึกหวนยอนไปดูประวัติในตอนตนพุทธกาล คือพระ
พุทธเจาประสูติ ก็ประสูติท่ีภายใตรมไมสาละ เชนเดียวกัน ก็เปน
อันวา พระพุทธเจาประสูติภายใตรมไมสาละ จะเปนตนรังหรือไมก็
แลวแต เปนเรื่องของนักปราชญยังไมยุติเด็ดขาดวาไมอะไรแน แต
คงยุติแลววา ไมสาละนั้นไมใชไมรัง เมืองไทยเราแปลกันวาไมรัง 
ตอนหลังวาไมใช ก็เลยตองเรียกวาไมสาละนั่นแหละ

ทีน้ี  พระพุทธเจาก็ประสูติภายใตรมไมสาละ  เมื่อ
ปรินิพพานก็ปรินิพพานภายใตรมไมสาละ น้ีก็เปนขอสังเกตอยาง
หนึ่ง จะถือวาเปนอัศจรรยก็ได จะถือวาเปนเรื่องของพระพุทธเจาที่
ทรงมีพระชนมชีพเกี่ยวของอยูกับธรรมชาติก็ได

เมื่อตรัสรูก็ตรัสรูภายใตรมไมเหมือนกัน แตเปนรมไมอีก
อยางหนึ่ง คือไมอัสสัตถะ เพราะเหตุท่ีพระพุทธเจาตรัสรูใตรมไม
น้ัน รมไมน้ันก็เลยไดช่ือพิเศษวา ตนโพธิ์ เพราะคําวา โพธิ์ น้ันแปล
วา ‘ตรัสรู’ หรือความตรัสรู ตนโพธิ์ก็คือตนไมท่ีพระพุทธเจาตรัสรู 
ความจริงชื่อเดิมก็เรียกวาไมอัสสัตถะ หรืออัสสัตถพฤกษ ไดช่ือ
พิเศษจากการตรัสรูของพระพุทธเจาเปนตนโพธิ์ พระพุทธเจา
ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ก็ภายใตรมไมท้ังสิ้น อยูทามกลาง
ธรรมชาติ ก็เปนเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของพระองค
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จะเห็นวา พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เรามีความเคารพ
เลื่อมใสในพระองค และใหความสําคัญแกเหตุการณในพุทธ
ประวัติเหลานี้เปนอยางยิ่ง แตไมควรนึกถึงเพียงแตความสําคัญ
เทานั้น ควรใหเปนเครื่องเตือนใจเราดวย ใหระลึกอยูเสมอถึงธรรม
ชาติของชีวิต และชีวิตที่เปนธรรมชาติ ตลอดจนวา ชีวิตนี้ไมควรให
หางเหินเกินไปจากธรรมชาติ และชีวิตที่ดีงามนั้นธรรมชาติจะชวย
เกื้อกูลใหมีความสุขไดอยางไร

พระสถูปท่ีเห็นอยูตรงหนา ก็เปนประจักษหลักฐานถึงการ
ท่ีชาวพุทธในสมัยโบราณไดพยายามที่จะทําการตางๆ เพื่อแสดง
ถึงความเคารพบูชาพระพุทธเจาผูเปนพระบรมศาสดาของตน 
อยางที่ทานพระครูทวีไดเลาใหโยมฟงแลววา ในสมัยพระเจาอโศก
มหาราช พระองคไดสรางสถูปข้ึนไว แลวตอมาพระมหากษัตริยยุค
หลังคือ พระเจากนิษกะมหาราชก็ไดมาสรางสถูปใหญครอบขึ้นไป
อกีชัน้หนึง่ อยางทีเ่หน็ในปจจุบัน ซ่ึงเวลานีก้เ็หลอืแตซากปรกัหกัพงั

ถาเรามองจากซากเหลานี้ ก็เห็นวาตัวพระสถูปเดิมจะตอง
ใหญโตมากเหลือเกิน น่ีก็แสดงถึงวา พระมหากษัตริยพระองคน้ัน
จะตองเห็นความสําคัญของสถานที่น้ีเปนอยางมาก แลวก็มีความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจาเปนอยางยิ่ง

พระเจาอโศกมหาราชนั้น เปนกษัตริยท่ียิ่งใหญ ในหมูชาว
พุทธประเทศไทยรูจักกันทั่วไป พระมหากษัตริยในยุคหลังก็ได
พยายามดําเนินตามพระปฏิปทาของพระมหากษัตริยองคน้ี ใน
บรรดาพระมหากษัตริยเหลานั้น พระเจากนิษกะองคท่ีวามาสราง
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สถูปใหญครอบนี้ กลาววาเปนพระมหากษัตริยองคหนึ่งที่พยายาม
ดําเนินตามพระจริยาวัตรของพระเจาอโศกมหาราช

พระเจากนิษกะมหาราชเปนกษัตริยท่ีอยูในอินเดียภาคที่
คอนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ครองราชยอยูใน พ.ศ.สัก ๖๐๐ 
เปนกษัตริยท่ีไดอุปถัมภพุทธศาสนาฝายมหายานมากกวา ทาง
มหายานจึงรูจักพระเจากนิษกะมาก แตเพราะเหตุท่ีพระองคไป
อุปถัมภทางฝายมหายาน ในประวัติพุทธศาสนาฝายเถรวาท หรือ
ฝายใตก็เลยไมคอยรูจักพระองค อยางในประเทศไทยพูดถึงพระ
นามพระเจากนษิกะ จะไมคอยมคีนรู นอกจากผูท่ีรํ่าเรยีนศกึษาทาง
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินเดีย

พระเจากนิษกะไดอุปถัมภพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก 
คลายๆ กับพระเจาอโศก และก็ไดเปนผูอุปถัมภการสังคายนาครั้ง
หนึ่งดวย เรียกวาเปนการสังคายนาครั้งที่ ๓ ของฝายมหายาน แต
ทางฝายเถรวาทไมนับ และการอุปถัมภพระพุทธศาสนาของพระ
เจากนิษกะมหาราช ก็เปนเหตุใหพระพุทธศาสนาเผยแพรไปทาง
ภาคเหนือมาก หมายถึงทางฝายประเทศจีนเปนตน ซ่ึงเปนฝาย
มหายาน

น่ีก็เปนเรื่องราวที่อยูในประวัติศาสตรพุทธศาสนา และมี
เรื่องมาเกี่ยวของกับพุทธสังเวชนียสถานนี้ อาตมภาพจึงนํามาเลา
คราวๆ เพือ่ใหเหน็ภาพเลาๆ ของการทีว่า พทุธศาสนกิชนสมยัโบราณ
น้ันไดสักการะบูชาสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนากันเพียงไร

เราทั้งหลายที่เกิดมาภายหลัง ก็เลยไดอาศัยหลักฐานที่
เกิดจากการกระทํา หรือกุศลกรรมของชาวพุทธปางกอนเหลานี้ 
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พากันมีโอกาสมาถึงสถานที่น้ี และมีโอกาสไดรูวาพระพุทธเจาได
เสด็จไปที่ไหนบาง มีเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับพระชนมชีพเกิดขึ้น 
ณ ท่ีใด ท่ีน้ันๆ อยูท่ีจุดหรือตําแหนงไหนในปจจุบัน น่ีก็เปนเรื่อง
ราวในดานประวัติศาสตร

ทีน้ี ขอท่ีเปนแงคิดทางธรรมะ ก็คือความเปนสังเวชนีย
สถาน ดังที่อาตมภาพไดกลาวแลว ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสไววาสถาน
ท่ีเหลานี้เปนที่ตั้งของความสังเวช

“สังเวช” ก็คือ การที่ทําใหเกิดความสลดใจ ไดคิด หรือ
สํานึกได คําวา ‘สลดใจ’ น้ีเปนคําหนึ่งที่นาสังเกต อาตมภาพมอง
เห็นวาคําวา สังเวช น่ีเราไดเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนกันไป
ไมนอย คือ เดี๋ยวนี้เราแปลคําวา สังเวช เปนสลดใจ บางทีก็รูสึก
เปนทํานองหดหูไปเสียแลว คําวา สังเวช คําเดียวกันนี้แหละที่
แผลงเปนภาษาไทยมาเปนคําวา สมเพช ความจริงคําเดียวกัน 
สังเวช สมเพช มาจากคําบาลีคําเดียวกัน และถาเปนคํานามใน
ภาษาบาลี ทานใชวา สังเวค

คําวา สังเวช น้ัน มีความหมายอยางไรแน นาจะพิจารณา 
เพราะวาเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะดวย จะตองเขาใจใหถูกตอง 
อยางในคัมภีรวิสุทธิมัคค (วิสุทธิ.๓/๒๙๙) ก็มีการอธิบายความหมาย 
ทานไขความวา สังเวช หมายความวา ทําใหเกิดกําลังใจ หรือเรง
เรากระตุนใหเกิดแรงในใจขึ้น (= สมุตฺเตชน)

ตามที่ทานอธิบายอยางนั้น คําวา สังเวช ก็มีความหมาย
หนึ่งวา เปนการเขามากระตุนเตือนจิต ใหเราไดเกิดความคิดหรือ
จิตสํานึก ความคิดอะไร
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ถาเปนสถานที่แหงนี ้ ก็ไดความคิดวา ออ...น่ี พระพุทธเจา
ของเรา พระองคไดเสด็จมาดับขันธปรินิพพาน เขาไดถวายพระ
เพลิงพระสรีระของพระองค พระองคแมแตเปนพระพุทธเจา เปน
ศาสดาที่ยิ่งใหญ แตพระสรีรกายก็เปนไปตามหลักธรรมดาของ
สังขาร มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป สูญสิ้นไป เราทั้งหลายนี้ก็เปน
มนุษยปุถุชน เปนคนธรรมดาสามัญ และก็เปนศิษยของพระองค 
ถาวาถึงชีวิตรางกาย เราก็แนนอนวาจะตองเปนไปตามคติเชนนั้น

แตพระองคไดสั่งสอนเราไว หลักธรรมคําสอนของพระองค 
ใหประพฤติดีงาม เราจะปฏิบัติตามคําสอนของพระองคน้ัน ชีวิต
ของเราก็ดํารงอยูช่ัวคราวเปนไปตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
จะประมาทอยูไมได จะตองเรงขวนขวาย ทําอยางไรจึงจะประพฤติ
ปฏิบัติคําสอนของพระองคใหไดเพียบพรอมบริบูรณ เราจะมัวหลง
ระเริง หรือปลอยเวลาใหผานไปเปลาๆ ไมได จะตองเรงขวนขวาย
ทําความดีน้ันดวยความไมประมาท

การที่เหตุการณในพุทธประวัติ หรือสถานที่เกี่ยวของกับ
พระองคมากระตุนเตือนพวกเราใหไดเกิดความคิดอยางนี้ แลวเรง
ขวนขวายประกอบกรรมดีงาม เรงปฏิบัติธรรมนี้แหละ อันนี้เรียกวา
สังเวช เรียกวากระตุนใหเกิดความคิด ทําใหไดคิดไดสํานึก เรียกวา 
สังเวช

ถาหากเพียงแตเราเกิดความรูสึกสลดหดหูใจ เชนไปเห็น
บุคคลที่ไดรับทุกขเวทนา หรือคนที่เสียชีวิต แลวบอกวาเกิดความ
สังเวช โดยหมายถึงวาเพียงแตเกิดความสลดใจ ใจหดหูไปเสีย
อยางนั้น ไมถูกตองตามธรรมะ ไมเรียกวาสังเวชตามความหมายที่
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พระพุทธเจาสอนไว แตกลายเปนนิวรณ ขอท่ีเรียกวา ถีนะ ทําใหใจ
เศราหมอง เปนอกุศลไปเสีย

สังเวชจะตองเกิดความรูสึกที่กระตุนใหเราไดเกิดความคิด 
เกิดความสํานึก แลวคิดที่จะเรงขวนขวายทํากรรมดีตอไป อยางนี้
เรียกวาสังเวชที่ถูกตองแทจริง และก็จะสอดคลองกับคําอธิบาย
ของพระอรรถกถาจารยท่ีวา ทําใหเกิดแรงใจในการทําความดีดวย

บัดนี้ อาตมภาพเห็นวา สังเวช ไดมีความหมายเคลื่อน
คลาดเลือนลางไปจากความหมายเดิมมากแลว เราจึงจะตองทํา
ความเขาใจกันใหถูกตอง

ก็เปนอันวา สถานที่น้ีก็เปนสถานที่แหงหนึ่งที่เราจะตอง
เกิดความสังเวชดังที่กลาวมาแลว และเมื่อสังเวชถูกตองอยางนี้ก็
จะไปสอดคลองกับหลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวเปนปจฉิมวาจา
ท่ีวา ใหไมประมาท หรือใหยังประโยชนตนและประโยชนผูอื่นให
สําเร็จดวยความไมประมาท

หมายความวา พุทธศาสนิกชนเมื่อระลึกถึงคําสอนของ
พระพุทธเจา ระลึกถึงเหตุการณเกี่ยวกับพระองคแลว ก็จะตองเกิด
ความสํานึกที่จะเรงขวนขวายทําความดี เรงขวนขวายปฏิบัติธรรม 
ไมปลอยปละละเลยทอดทิ้ง ไมทํากาลเวลาใหลวงไปเสียเปลา 
พยายามทําเวลาที่ผานไปใหมีประโยชนมากที่สุด เพื่อใหเกิดความ
เจริญงอกงามในทางธรรม

สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระนี้ ก็เปนเครื่องหมายให
เห็นชัดวา พระรูปกายของพระพุทธเจานั้นไดสิ้นสุดลงแลว รูปกาย
ของพระองคท่ีประกอบดวยพุทธลักษณะตางๆ ในที่สุดไดถูกเพลิง
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แผดเผาสูญสิ้นไป เหลือแตเพียงพระสารีริกธาตุ คือ พระอัฐิ หรือ
กระดูกเทานั้น

ท่ีถวายพระเพลิง ก็เปนเครื่องหมายของการจบสิ้นของพระ
รูปกาย ของพระพุทธเจา

อาตมภาพไดเคยกลาวแลววา พระพุทธเจานั้นทรงมีพระ
กาย ๒ อยาง ตามคติของพุทธศาสนาฝายเถรวาท ก็คือมี รูปกาย
กับ ธรรมกาย

รูปกายของพระพุทธเจาเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ตาม
ธรรมดาของสังขารที่เปนของปรุงแตง แตวาธรรมกายของพระองค
ไมเสื่อมสิ้นไปดวย ธรรมกายนั้นมีอยู และเราทั้งหลายสามารถเฝา 
สามารถเห็นไดเสมอ คือ เมื่อพระพุทธเจาดับขันธปรินิพพานไป
แลว เราก็ไมสามารถจะเฝาพระองคในดานรูปกายตอไป แตเรา
สามารถที่จะเฝาพระองคในดานธรรมกาย ตลอดจนกระทั่งวา
สามารถทําธรรมกายใหเกิดขึ้นปรากฏประจักษแกจิตใจของเรา

มีพุทธพจนครั้งหนึ่งตรัสแกพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีความรักใน
พระองคมาก เฝาติดตามพระองคเพื่อจะดูพระรูปพระโฉม ชมพุทธ
ลีลา ไดแก พระภิกษุท่ีช่ือวา วักกลิ

พระวักกลิน้ีหลังจากบวชมาแลว พระพุทธเจาเสด็จไปไหน
ก็จะตามไปเสมอ ตองการที่จะเฝาดูความสงางามของพระพุทธเจา 
จนกระทั่งถึงตอนหนึ่งพระพุทธเจาก็ไดตรัสวา

“วักกลิ เธอจะดูไปทําไมรางกายที่เปอยเนาไดน้ี ผูใดเห็น
ธรรม ผูน้ันเห็นเรา”
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พระพุทธเจาตรัสดังนี้ ซ่ึงครั้งแรกก็ทําใหพระวักกลิเสียใจ
มาก จะไปกระโดดภูเขาตาย พระพุทธเจาก็ตองเสด็จไปโปรด แลว
ในที่สุดพระวักกลิก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันต

พุทธพจนตอนนี้ พระอรรถกถาจารยทานไดอธิบายใหเห็น
ความตางกันระหวางรูปกายกับธรรมกาย คือท่ีพระพุทธเจาตรัสวา
จะตามดูไปทําไมรางกายที่เปอยเนาไดน้ี คําวากายตอนนี้หมายถึง
สวนรูปกาย รูปกายของพระพุทธเจาก็เปนสังขารของปรุงแตง เปน
ไปตามหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มีความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป 
เสื่อมสลายสิ้นไป

สวนอีกตอนที่พระพุทธเจาตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ัน
เห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูน้ันเห็นธรรม” คําวา เห็นเรา อันนี้คือพระ
พุทธเจาตรัสถึงธรรมกาย

ธรรมกายนั้น อยางที่อาตมภาพเคยเลาใหฟงแลววา เมื่อ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี จะปรินิพพาน ก็ไดไปทูลลาพระ
พุทธเจา พระนางมหาปชาบดีโคตมีไดทูลตอนหนึ่งวา

“ดิฉันเปนมารดาของพระองค พระองคก็เปนบิดาของ
หมอมฉัน กลาวคือ พระรูปกายของพระองคน้ัน หมอมฉันไดเลี้ยง
ดูใหเติบโตมา สวนธรรมกายของหมอมฉันพระองคก็ไดทําใหเจริญ
เติบโตขึ้นมา”

ก็หมายความวา ตางฝายตางไดเลี้ยงดู หรือทําใหอีกฝาย
หนึ่งเจริญเติบโต รูปกายของพระพุทธเจานั้น พระนางมหาปชาบดี
โคตมีเปนผูเลี้ยงใหเติบโต แตวาธรรมกายของพระนางมหาปชาบดี
โคตมีน้ัน พระพุทธเจาเปนผูทําใหเจริญเติบโตขึ้นมา
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ธรรมกาย น้ัน ไดแก โลกุตตรธรรมซึ่งจะเขาถึงไดดวย
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ มีสติปฏฐาน ๔ เปนตน ตลอดจน
กระทั่งอริยมรรคมีองค ๘ ประการ และความรูในอริยสัจ ๔ 
ประการ เปนธรรมกาย

โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ เมื่อปฏิบัติไดถูกตองก็ยอม
นําไปสูความเขาใจอริยสัจ และการตรัสรู

บุคคลที่เปนชาวพุทธยอมคํานึงถึงรูปกายของพระพุทธเจา 
กวหีลายทานพากนัพรรณนาพทุธลกัษณ เชน เรือ่งมหาปริุสลกัษณะ
๓๒ และเรื่องฉัพพรรณรังสี เปนตน ปรากฏอยูในวรรณคดีตางๆ 
หลายเรื่อง แตเมื่อเกิดมาภายหลัง เราก็ยอมไมสามารถเฝาพระ
พุทธเจาในดานรูปกายได แมกระนั้นก็ตาม เราก็สามารถเฝา
ธรรมกายของพระองค ทําใหธรรมกายปรากฏประจักษแกตัวเรา 
แกใจของทุกๆ คนได

รูปกายเปนสิ่งที่มองเห็นดวยสายตาธรรมดา หรือตาเนื้อ 
เราอาจจะตองเดินทางไปไกลๆ โดยพาหนะตามถนนหนทางที่เปน
วัตถุ เปนรูปธรรม เพื่อดูรูปกาย แมท่ีเราเดินทางมานี้ก็เพื่อดูสิ่งที่
เกี่ยวของกับพระรูปกายของพระพุทธองค มาดูสถานที่ท่ีพระรูป
กายของพระองคเคยเสด็จมาเกี่ยวของ มาประทับ หรือมาถูกพระ
เพลิงเผาผลาญในคราวถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

แตวาธรรมกายนั้น เราจะเดินทางไปดวยยานพาหนะที่เปน
รูปธรรมไมได แมกระนั้น ทานก็ไดแสดงหนทางหรือมรรคาอันเปน
นามธรรมที่จะนําใหเดินทางเขาสูการเห็นธรรมกายได อยางที่พระ
พุทธเจาตรัสวา “ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา”
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การเห็นในที่น้ี หมายถึงการเห็นดวยดวงตาปญญา และ
ทางเดินที่จะไปเฝาพระธรรมกายนั้น ก็คือทางเดินที่เรียกวา มรรค
มีองค ๘ ประการอันประเสริฐ ไดแก การปฏิบัติ กลาวคือการเจริญ
ธรรมะใหเกิดขึ้นในตัวเรา ในใจของเรา พระพุทธเจาไดตรัสทางอัน
น้ันไวแลว เปนขอปฏิบัติท่ีจะใหถึงการเห็นซึ่งธรรมกาย

แมแตการที่ไดมายังสถานที่ท่ีพระพุทธเจาเคยเกี่ยวของ 
เคยปรากฏรูปกายของพระองคน้ัน เมื่อไดทําใจใหถูกตอง มีโยนิโส
มนสิการแลว ก็ยอมเปนเครื่องเกื้อหนุนแกการที่จะปฏิบัติเพื่อการ
เห็นธรรมกายได

เพราะวา เมื่อไดเดินทางมายังสถานที่น้ีแลว บังเกิดความ
สังเวชตามหลักที่ถูกตองที่วา การกระตุนจิตสํานึกใหไดเกิดความ
คิด มีความไมประมาท ก็ดี หรือเปนเครื่องเจริญศรัทธาในคําสอน
ของพระองคแลว มีฉันทะ มีวิริยะ ในการที่จะบําเพ็ญปฏิบัติ ก็ดี 
เกิดมีปติมีความเอิบอิ่มปลาบปลื้มใจวาไดมาเฝา ณ สถานที่พระ
องคเคยประทับ แลวมีจิตใจผองใสเบิกบาน เกิดความสุขสงบในใจ
จนถึงเกิดเปนสมาธิ ก็ดี อันนั้นลวนเปนเครื่องเกื้อหนุนใหเรา
สามารถเดินทางไปเฝาไปเห็นธรรมกายประจักษแจงในใจของตน
ไดท้ังนั้น

เพราะฉะนั้น เมื่อเราไดมายังสถานที่น้ีดวยกุศลเจตนาแลว 
และเราก็เปนผูปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา เมื่อปรารถนา
จะบําเพ็ญขอปฏิบัติใหถูกตองตามโอวาทของพระองค ก็ควรจะได
พยายามดําเนินตามวิถีทางที่จะไดประจักษแจงในธรรมกายดวย 
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อยางนอยเมื่อเกิดศรัทธาขึ้น หรือมีปติหรือใจสงบผองใส ก็เปนอัน
วาไดเริ่มทําธรรมกายใหงอกงามขึ้นในตนแลว

อยางที่อาตมภาพไดกลาวแลววา ศรัทธานั้นก็เปนธรรมขอ
หนึ่งในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ เปนธรรมะขอแรกในอินทรีย 
๕ ซ่ึงประกอบดวยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา ถาเราได
ศรัทธาที่ถูกตองแลว ก็เปนอันวาไดอินทรีย ๕ ขอท่ี ๑ ก็เปนองค
ธรรมขอหนึ่งในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ เปนจุดเริ่มตนในการ
กอเกิดธรรมกาย

ทีน้ี ถาหากวาเราเจริญธรรมะขออื่นๆ เชนวา มีศรัทธา 
แลวเกิดฉันทะก็ดี หรือเกิดสังเวชขึ้นมาแลว เกิดฉันทะในธรรมะ มี
ความใสใจพอใจในธรรมะของพระพุทธเจาก็ดี เมื่อเกิดฉันทะความ
พอใจแลว ก็เกิดวิริยะ คือความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติธรรมให
ยิ่งๆ ข้ึนไป ฉันทะ วิริยะนี้ก็เปนองคธรรมในอิทธิบาท ๔ ประการ ก็
เปนหมวดธรรม ๑ หมวดในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้น หรือ
มาถึงแลวเกิดมีปติ หรือใจสงบผองใส ก็เปนจุดเริ่มในการเจริญ
ธรรมกายไดเชนเดียวกัน

เพราะฉะนั้น ในการมา ณ สถานที่น้ีในวันนี้ ถาในใจของ
โยมไดประสบกับองคธรรมอยางหนึ่งอยางใดดังที่ไดกลาวมานี้ ก็
พูดไดวาโยมไดเขามาถึงในเขตที่เฝาพระพุทธเจาแลว ท้ังทางรูป
กาย และทางธรรมกาย คือ ทางรูปกายก็ไดเขามาถึงที่พระวรกาย
ของพระองคเคยประทับ ทางนามกายก็ไดประสบองคธรรมที่เปน
สวนแหงพระธรรมกาย คุมคาในการที่ไดเดินทางมา
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อาตมภาพขอทวนอีกทีวา โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
น้ัน แบงเปนธรรม ๗ หมวด หรือจัดเปน ๗ หมวด ไดแก

สติปฏฐาน ๔ มีอะไรบาง มี กายานุปสสนาสติปฏฐาน,
เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน, จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน, ธรรมานุ-
ปสสนาสติปฏฐาน

สัมมัปปธาน ๔ คือ ๑. สังวรปธาน ความเพียรในการหลีก
เลี่ยง ระมัดระวังบาปอกุศลที่ยังไมเกิด มิใหเกิด  ๒. ปหานปธาน
ความเพียรพยายามในการละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ทําใหหมด
สิ้นไป  ๓. ภาวนาปธาน ความเพียรพยายามในการเจริญหรือทํา
ใหเกิดมี หมายความวาเพียรปฏิบัติธรรม หรือกุศลธรรมที่ยังไมเกิด
มี ใหเกิดมีข้ึน  ๔. อนุรักขนาปธาน ความเพียรพยายามในการ
รักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ใหตั้งมั่น และเจริญยิ่งขึ้นไปจน
ไพบูลย

ตอไปก็มี อิทธิบาท ๔ ไดแก ฉันทะ ความพอใจ ความรัก 
ความปรารถนาในธรรม วิริยะ ความเพียรพยายาม ความแกลว
กลาในการที่จะปฏิบัติธรรมนั้น  ไมยนระยอ ไมทอดธุระ จิตตะ
ความใสใจ ความฝกใฝเอาใจใสในการปฏิบัติในปฏิปทาที่ถูกตอง  
และวิมังสา ความพิจารณาไตรตรองตรวจสอบเพื่อจะไดใชปญญา 
ดํารงรักษาขอปฏิบัติใหเปนไปในทางที่ถูกตองตลอดสาย และกาว
หนายิ่งขึ้นไป

ลําดับตอไปจากนี้โดยรวบรัดก็มีอินทรีย ๕, พละ ๕   
อินทรีย ๕ ก็คือ องคธรรมที่เปนเจาการในการที่จะกําจัดหรือขม
ธรรมะที่เปนอกุศลฝายตรงขาม และพละก็เปนธรรมที่จะเปนกําลัง



ตามทางพุทธกิจ๗๐

คุมกันตานทานไมใหอกุศลธรรมเขามาครอบงําตัวเราได ก็มี
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา น้ีเปนอินทรีย ๕ และพละ ๕

ตอไปก็ โพชฌงค ๗ ไดแก สติ, ธรรมวิจยะ, วิริยะ, ปติ, 
ปสสัทธิ, สมาธิ, อุเบกขา

และองคธรรมหมวดสุดทาย ไดแก มรรคมีองค ๘
ประการ มีสัมมาทิฏฐิ ปญญาอันเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความ
ดําริชอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทําชอบ 
หรือถูกตอง สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีพชอบ สัมมาวายามะ การ
เพียรพยายามชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่น
ชอบ

น้ีแหละคือองคธรรมที่เรียกวา โพธิปกขิยธรรม ๓๗
ประการ ทานแสดงวาเปนเครื่องเขาถึงธรรมกาย เมื่อเราไดเจริญ
องคธรรมขอไหนก็ตามเปนจุดตั้งตน ก็จะเปนเครื่องชวยในการที่
จะทําธรรมกายใหเจริญงอกงามขึ้นในตัวเรา

จนกระทั่งเมื่อใดธรรมกายไดงอกงามโดยสมบูรณแลว ก็
คือ การตรัสรูธรรม หรือเขาถึงธรรมะ ถือเปนความหมายโดยการ
เปรียบเทียบวา ไดเขาเฝาพระพุทธเจาในทางธรรมกาย หรือได
ประจักษแจงในธรรมกายของพระพุทธองคน่ันเอง

บัดนี้ คณะก็ไดเดินทางมายังสถานที่สําคัญสมปรารถนา
แลว ก็หวังวาโยมทุกทานคงจะไดเจริญศรัทธา ไดเจริญปติ
ปราโมทย และความสุขสงบใจ ไดเจริญฉันทะ วิริยะ เปนตน อัน
เปนสวนเบื้องแรก สวนบุพภาคในการที่จะกาวหนาไปในธรรมกาย
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ขอใหการท่ีไดเขามาเกี่ยวของกับสถานที่อันเปนที่เคย
ปรากฏแหงพระรูปกายของพระพุทธเจานั้น จงเปนเครื่องอุดหนุน 
สงเสริม เกื้อกูลใหญาติโยมทุกทานไดเจริญกาวหนาไปในแนวทาง
มรรคาท่ีจะยังธรรมกายใหเจริญงอกงามขึ้นไปจนไพบูลยในจิต
ของตนๆ และขอใหความเจริญงอกงามในธรรมกายนี้เปนไปเพื่อ
ประโยชนสขุของทกุทาน นํามาซึง่ผลอนัพงึปรารถนา มจีตรุพธิพรชยั
เปนตน ตลอดกาลนาน เทอญ



๖
หัวใจพระพุทธศาสนา

การเดินทางวันนี้ท่ีมาบรรจบวันมาฆบูชา อาตมภาพเห็น
วาเปนชวงเวลาที่เหมาะพอดีอยางหนึ่ง คือ การเดินทางมา
นมัสการสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาของคณะที่ดําเนินถึง
ตอนนี้ กลาวไดวา เราไดจาริกมาจบชวงแรกซึ่งเปนตอนที่เราได
นมัสการสถานที่ท่ีเรียกวาพุทธสังเวชนียสถาน อันเกี่ยวของกับพระ
พุทธเจาในสมัยที่พระองคยังดํารงพระชนมอยู คือ สมัยพุทธกาล

จะเปนสถานที่ประสูติก็ดี ตรัสรูก็ดี แสดงปฐมเทศนาก็ดี 
และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานก็ดี ลวนอยูในดินแดนชมพู
ทวีป สวนที่เราไดเดินทางผานมาแลวทั้งหมด แมวาเราจะไปไม
ครบทุกแหง คือ ตัดสถานที่ประสูติ ไดแก ลุมพินีวันออกไป แตลุม
พินีวันนั้นก็อยูในเขตใกลเคียง ถือวาอยูในทางผานเหมือนกัน คือ
เลยจากเมืองสาวัตถีข้ึนไปทางเหนือไมมากเทาไร

ไมเฉพาะแตสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เทานั้น แมสถานที่อื่นๆ 
ท่ีเกี่ยวของในสมัยพุทธกาล เชน เมืองนาลันทา เมืองสาวัตถี 
เปนตน ถาเราดูแผนที่ประเทศอินเดีย หรือชมพูทวีป ก็จะเห็นวาอยู
ในดินแดนอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังสิ้น
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เวลานี้ เรากําลังเดินทางผานพนออกมาจากเขตนั้น แมวา
ตอจากนี้ไปเราจะยังมีการนมัสการสถานที่ทางพระพทุธศาสนาอกี 
เชน ท่ีถ้าํอชนัตา เอลโลรา เลยออกไป น่ันก็เปนเรื่องของพระพุทธ
ศาสนาในยุคหลังพุทธกาล

เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงกลาววา วันนี้เปนจุดแบงแยก
การเดินทางเปน ๒ สวน คือ ท่ีผานมาแลวเปนสวนของสถานที่
สําคัญเกี่ยวของกับพระชนมชีพของพระพุทธเจาเอง ซ่ึงเปนเรื่อง
สมัยพุทธกาล สวนตอแตน้ีไปเปนเรื่องสมัยหลังพุทธกาล

สําหรับสถานที่ท่ีเราผานมานั้น เมื่อถึงวันมาฆบูชา ซ่ึงเปน
วันสําคัญพอดี เราก็ลองมาทบทวนเรื่องราวกันอีกครั้งหนึ่ง ใน
บรรดาสถานที่ท่ีเรียกวาสังเวชนียสถานทั้ง ๔ น้ัน พระพุทธเจา
เสด็จอุบัติโดยรูปกายที่สวนลุมพินีวัน แลว พระองคก็ไดดํารงพระ
ชนมายุอยู ๘๐ พรรษา ในที่สุดก็ไดไปเสด็จดับขันธปรินิพพานที่
เมืองกุสินารา เปนการสิ้นสุดของพระรูปกายของพระพุทธเจา คือ
รูปกายของพระองคไดดับสลายไป ณ ท่ีน้ัน

ทีน้ี หวนกลับไปในทามกลาง ยอนไปยังสถานที่ตรัสรูท่ี
พุทธคยา อันนั้นก็เปนสถานที่ท่ีพระองคเสด็จอุบัติโดยธรรมกาย
ธรรมกายของพระพุทธเจาอุบัติข้ึนภายใตตนโพธิ์ที่พุทธคยา

หลังจากนั้นพระองคไดแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หรือ
ปฐมเทศนา ก็ทําใหธรรมกายนั้นปรากฏขึ้นในบุคคลอื่น บุคคลแรก
ท่ีไดเขาถงึธรรมกายเมือ่พระพทุธเจาตรสัเทศนา คอื พระโกณฑญัญะ
ท่ีเราเรียกวาเปนปฐมสาวก
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ตอแตน้ีไปพระพุทธเจาก็ไดทรงอาศัยพระรูปกายของพระ
องคน้ันแสดงธรรมวินัยสั่งสอนประชาชน ทําใหประชาชนเขาถึง
ธรรมกายจํานวนมากมาย แผขยายกวางออกไปตามลําดับ

แมวาพระรูปกายของพระองคจะไดดับสลายไปตามกาล
เวลา และตามคติธรรมดาของสังขารที่เมืองกุสินารา แตตอนนั้น
พระธรรมวินัยไดประดิษฐานมั่นคงแลว ประชาชนจํานวนมากจึงมี
โอกาสเขาถึงธรรมกายกันเรื่อยมา จนถึงปจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ยัง
สามารถเขาเฝาพระองค สามารถเห็นพระองคไดในทางธรรมกาย
น้ัน สมดังพุทธดํารังที่วา

“ดูกร วักกลิ ผูใดเห็นธรรม ผูน้ันเห็นเรา”
หมายความวา การที่เราไดเขาถึง ธรรมกาย น้ันเอง คือได

เห็นองคพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น ความสําคัญขององคพระพุทธ
เจาหรือการที่จะไดเห็นพระพุทธเจานั้นก็อยูท่ีการเขาถึงธรรมกาย 
คือธรรมะคําสอนของพระองค หรือการที่ไดหยั่งรูสัจธรรมนั่นเอง 
แมถึงเราจะไดเห็นรูปกายขององคพระพุทธเจา แตถาเราไมเขาใจ
ธรรมะ ก็ไมช่ือวาเห็นพระพุทธเจาอยางแทจริง พระพุทธเจาไดตรัส
กับพระวักกลิดวยวา

“แมผูใดจะเกาะชายสังฆาฎิของเรา เดินตามเราไปทุกหน
ทุกแหง แตถาไมเห็นธรรม ก็หาชื่อวาเห็นเราไม”

คือถึงแมวาจะเฝาพระพุทธเจาโดยรูปกายอยูตลอดทุก
เวลา แตถาไมเขาใจธรรมะที่ทรงสั่งสอน ก็ไมเรียกวาเห็นองคพระ
พุทธเจาที่แทจริง
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เพราะฉะนั้น โอกาสที่จะเขาถึงธรรมกายหรือเฝาพระพุทธ
เจาจึงยังมีอยูเสมอ พระพุทธเจาไดอาศัยรูปกายของพระองคน้ัน
แหละเปนเครื่องเผยแผธรรมกายใหแพรหลายออกไป พระองคได
ทํารูปกายของพระองคใหเปนของมีคามีประโยชน

ดังนั้น แมพระองคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว เราก็
เห็นความสําคัญของพระรูปกายของพระองค อันเปนที่รองรับ เปน
ท่ีอาศัย เปนบอเกิดแหงพระธรรมกาย จึงไดพากันเดินทางมายัง
ประเทศอินเดียนี้ ยอมเสียสละเวลาเสียทุนทรัพยจํานวนมากเพื่อ
จะมาดูสถานที่ เพื่อจะมาเฝานมัสการสถานที่ท่ีพระรูปกายของ
พระพุทธเจาไดเคยเกี่ยวของอาศัย

บัดนี ้ เรากไ็ดผานสถานทีเ่หลานัน้มาแลว ในบรรดาสถานที่
เหลานั้นนอกจากสังเวชนียสถานแลว ก็มีสถานที่บางแหงที่พระ
พทุธเจาเคยไปประทบัอยู ซ่ึงควรจะกลาวถงึเปนพเิศษ

อาตมภาพไดกลาวถึงเมืองราชคฤห เมืองหลวงแหงแควน
มคธวา เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูท่ีพุทธคยาแลว พระองคไดเสด็จเดิน
ทางไปพบพระเบญจวัคคีย ลูกศิษยเกาของพระองค แลวแสดง
ธรรมโปรด ไดเบญจวัคคียเปนสาวกชุดแรกหรือกลุมแรกท่ีเมือง
พาราณสี ณ ปาอิสิปตนมิคทายวัน

หลงัจากนัน้ พระองคกเ็สดจ็มาประดษิฐานพระพทุธศาสนา
ในเมืองราชคฤหท่ีเปนเมืองหลวงของแควนมคธ พระองคไดตรัส
เทศนาสําคัญๆ ระยะแรกของพุทธกาลที่น่ี เรื่องราวที่เปนเหตุ
การณใหญๆ ของพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤหน้ี แมแตเหตุ
การณท่ีเรียกวา จาตุรงคสันนิบาต คือการประชุมมีองค ๔ ประการ 
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ท่ีเราประกอบพิธีบูชาเรียกวา มาฆบูชา อันมาตกถึงในวันนี้ ก็เปน
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นในเมืองราชคฤห ตามตํานานกลาววาเกิดขึ้น
หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูแลวได ๙ เดือน

เมื่อพระเจาพิมพิสาร พระราชาแหงแควนมคธไดถวายวัด
เวฬุวันเปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนาแลว พระพุทธเจาไดทรง
เผยแผธรรมอยู ณ ท่ีเวฬวุนั และบรเิวณใกลเคยีง เชน ท่ีภเูขาคชิฌกฏูที่
เราไดไปนมัสการถึงพระคันธกุฎี และที่เขาลูกเดียวกันนั้น ก็ได
แสดงธรรมโปรดฑีฆนขะ ซ่ึงพระสารีบุตรก็ไดอยูในสถานที่น้ันดวย

ทานกลาววา พระสารีบุตรถวายงานพัดพระพุทธเจาอยู ณ 
พระปฤษฎางคคอืขางหลงั พลอยไดฟงพระธรรมเทศนาทีพ่ระพทุธเจา
แสดงแกฑีฆนขะ และดวยพระธรรมเทศนานั้น พระสารีบุตรก็ได
บรรลุธรรมเปนพระอรหันตในวันนั้นเอง

ก็พอดีถึงวันเพ็ญเดือน ๓ พระพุทธเจาเสด็จลงจากภูเขา
คิชฌกูฏมายังพระเวฬุวัน ก็ประจวบเหตุการณวาพระสาวกในรุน
แรกๆ ท้ังหมด เฉพาะที่เกิดขึ้นบริเวณใกลๆ นครราชคฤหน้ัน คือ
พระสงฆสาวกทีเ่คยเปนชฎลิมากอน เปนลกูศษิยของอรุุเวลกสัสปะ
นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ อดีตชฎิล ๓ พี่นอง รวมเปนภิกษุ
บริวารถึง ๑,๐๐๐ รูป กับอีกชุดหนึ่งที่เปนหมูบริวารของพระสารี
บุตรและพระโมคคัลลานะรวมทั้งหมด ๒๕๐ รูป พระภิกษุเหลานี้
ไดมาประชุมพรอมท่ีบริเวณพระเวฬุวันมหาวิหารนั้นโดยมิไดนัด
หมายกัน และวันเพ็ญเดือน ๓ น้ันก็เปนวันที่ถือวาสําคัญกันมาแต
โบราณตามหลักศาสนาพราหมณดวย
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พระพุทธเจาทรงพิจารณาเห็นวาเปนโอกาสอันสมควร ก็
เลยไดทรงแสดงธรรมที่เราถือกันวาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา 
เรียกวา โอวาทปาฏิโมกข

โอวาทปาฏิโมกข ก็แปลวาโอวาท หรือคํากลาวสอนที่
เปนหลักเปนประธาน อยางที่เรียกวาเปนหัวใจของพระพุทธ
ศาสนา เปนหลักสําคัญใหยึดถือปฏิบัติกัน แตท่ีชุมนุมน้ัน เปนที่
ประชุมของพระอรหันตสาวก เปนผูท่ีมิตองประพฤติปฏิบัติเพื่อให
เขาถึงธรรมสําหรับตนเอง คือเปนผูท่ีบรรลุประโยชนตนเองโดย
สมบูรณแลว เพราะฉะนั้น ทานไมมีภาระที่จะตองทําเพื่อตนเองอีก
ตอไป ภาระที่จะทําจึงมีแตการบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น คือการ
เผยแพรธรรมะ

เพราะฉะนั้น การที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงโอวาทปาฏิ-
โมกข หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนาแกพระอรหันตท้ัง
หลายนั้น ก็มุงเพื่อใหทานยึดเปนหลักในการนําไปเผยแผสั่งสอนผู
อื่นใหเปนประโยชนแกประชาชนกวางขวางออกไป เปนการซัก
ซอมความเขาใจกันในหมูผูทํางาน

จึงถือกันวา โอวาทปาฏิโมกขเปนหลักธรรมที่เปนหัวใจ
พระพุทธศาสนา สําหรับนําไปใชในการเผยแผใหประชาชนเขาใจ 
และประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง ถามองในแงนักเผยแผก็ถือวา
โอวาทปาฏิโมกขน้ีเปนหลักในการเผยแผพระพุทธศาสนาดวย

ท่ีน้ี หลักธรรมที่เปนโอวาทปาฏิโมกขน้ันเปนอยางไร 
ประเดี๋ยวอาตมภาพจะไดกลาวตอไป
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ตอนนี้อยากจะพูดถึงความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเรื่องปาฏิโมกข
อีกสักหนอย คําวา “ปาฏิโมกข” น้ัน แมญาติโยมเองก็อาจจะไดยิน
ไดฟงอยูบอยครั้ง เมื่อถึงวันเพ็ญ หรือวันแรม ๑๕ ค่ํา คือวันเดือน
เต็มและวันเดือนดับ คือในแตละครึ่งเดือนนั้น เราจะไดยินวาพระ
สงฆลงอุโบสถสวดปาฏิโมกข

แตในวันนี้ หรือในวันมาฆบูชา เรามีคําวา โอวาทปาฏิ-
โมกข โยมอาจจะสงสัยวา ปาฏิโมกขก็มีอยูแลวในพระวินัยที่พระ
สงฆไปสวด แลวมีโอวาทปาฏิโมกขในวันมาฆบูชาอีก ตางกันอยาง
ไร กข็อชีแ้จงใหเขาใจโดยยนยอ นักปราชญทางพระพทุธศาสนาที่เรียก
วาพระอรรถกถาจารย ทานกลาววา ปาฏิโมกขมี ๒ อยาง

คําวา ปาฏิโมกข น้ี ตองเขาใจความหมายเสียกอน เราเคย
ไดยินคําวา มุข หรือ ประมุข คําวาปาฏิโมกขก็มีรากศัพทคลายๆ 
กับคําวาประมุข หรือมุขนั่นเอง มุขหรือประมุขก็แปลวาเปนหัว
หนา หรือเปนใหญเปนประธาน ปาฏิโมกขก็มีความหมายทํานอง
น้ัน หมายถึงคําสอนที่เปนหลักเปนประธาน

ปาฏิโมกข สิ่งที่เปนหลักเปนประธานนั้นมี ๒ อยางๆ หนึ่ง
เรียก โอวาทปาฏิโมกข อยางที่เรารูจักในวันมาฆบูชา และอยางที่ 
๒ ทานเรียก อาณาปาฏิโมกข

โอวาทปาฏิโมกข ก็แปลวา ปาฏิโมกขท่ีเปนโอวาท ปาฏิ-
โมกขท่ีเปนโอวาทก็คือวา  สิ่งที่เปนหลักเปนประธานในดานคํา
กลาวสอน หรือคําสอนที่เปนหลักเปนประธาน

สวนอีกอยางหนึ่งที่เราเรียกวา อาณาปาฏิโมกข ก็แปลวา 
สิ่งที่เปนหลักเปนประธานดานอํานาจ อาณา แปลวา อํานาจ สิ่งที่
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เปนหลักเปนประธานในอํานาจ ก็คือวินัย ไดแก ระเบียบวินัยที่เปน
หลักเปนประธานสําหรับพระสงฆไดยึดถือปฏิบัติ

ปาฏิโมกขท้ัง ๒ อยางนี้ มีความสัมพันธตอเนื่องกันอยู 
ทานกลาววา พระพุทธเจาไดทรงแสดงแตโอวาทปาฏิโมกข ในที่
ประชมุสงฆตลอดเวลา ๒๐ พรรษาตน หมายความวา โอวาทปาฏ-ิ
โมกขน้ีพระพุทธเจามิไดทรงแสดงเฉพาะในวันมาฆบูชานี้เทานั้น 
วันมาฆบูชาถือวาเปนวันเริ่มตน หรือเปนครั้งสําคัญที่พระพุทธเจา
แสดงโอวาทปาฏิโมกข ตอแตน้ันมาก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขน้ี 
ในการประชุมสงฆอีกเรื่อยมา ทรงปฏิบัติเชนนี้ตลอด ๒๐ พรรษา

ครั้นเมื่อครบ ๒๐ พรรษาแลว ตอนนั้นคณะสงฆขยายใหญ
กวางขวางมากขึ้น มีพระภิกษุบวชใหมจํานวนมาก ในจํานวนพระ
ท่ีบวชกันมากมายนี้ มีผูมาจากชาติตระกูลตางๆ กัน มีความ
ประพฤติยิ่งหยอนกวากัน ก็ไดมีพระภิกษุบางพวกที่ประพฤติ
ปฏิบัติไมดีไมงาม มีการทําความผิดเกิดขึ้น ก็มีการบัญญัติพระ
วินัยเรียกวา ‘สิกขาบท’ มีขอหาม มีบทลงโทษตางๆ ข้ึนมา พระ
พุทธเจาก็ตรัสใหรวมเอาบทบัญญัติเหลานี้มาใหพระสงฆสวด เอา
มาแสดงในวันเพ็ญ วันดับ ทุกกึ่งเดือน และพระองคก็ไดงดแสดง
โอวาทปาฏิโมกขตั้งแตน้ันมา

สิกขาบท หรือระเบียบวินัยขอปฏิบัติท้ังหลายที่นําเอามา
แสดงในระยะหลัง ตั้งแตพรรษาท่ี ๒๐ ไปแลวนี้ ทานเรียก อาณา-
ปาฏิโมกข เปนปาฏิโมกขฝายพระวินัย ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับอํานาจ 
เปนเรื่องของการใชการบังคับ หมายความวา ถาฝาฝนจะมีความ
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ผิด จะถูกลงโทษ เชน ถาภิกษุดื่มสุรา ก็เปนอาบัติ มีความผิด 
เปนตน น่ีรวมอยูในอาณาปาฏิโมกข

เปนอนัวา ปาฏิโมกข ม ี๒ อยาง อยางที ่๑ คอื โอวาทปาฏ-ิ
โมกข เปนแตหลักคําสอนที่จะกลาวตอไป ซ่ึงเปนเรื่องของวัน
มาฆบูชานี้ ท่ีใชสวดเปนหลักอยู ๒๐ ป ตอจากนั้นก็มีอยางที่ ๒ 
อาณาปาฏิโมกข คือ บัญญัติทางพระวินัยที่พระสงฆใชสวดกันทุก
กึง่เดอืน ในวนัเดอืนเตม็ หรอืวนัเพญ็ และวนัเดอืนดบั คอืแรม ๑๔, ๑๕
ค่ํา อยางที่ปรากฏอยูทุกวันนี้ เรียกพระลงอุโบสถสวดปาฏิโมกข

ขอยอนกลับไปเรื่องโอวาทปาฏิโมกข หรือคําสอนที่เปน
หลักเปนประธาน ซ่ึงพระพุทธเจาไดทรงแสดงในวันมาฆบูชา ขอให
ความรูเกี่ยวกับการประชุมน้ันสักหนอยหนึ่ง คือเรื่อง ‘จาตุรงค-
สันนิบาต’

จาตุรงคสันนิบาต น้ันก็เกี่ยวเนื่องกับโอวาทปาฏิโมกข 
หมายความวา มีจาตุรงคสันนิบาตแลว จึงมีโอวาทปาฏิโมกข
จาตุรงคสันนิบาต ก็คือการประชุมท่ีประกอบดวยองค ๔ ประการ 
เมื่อมีการประชุมท่ีพรอมดวยองค ๔ ประการแลว พระพุทธเจาจึง
ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข

พูดอีกอยางหนึ่งก็เหมือนกับบอกวา จาตุรงคสันนิบาต
เปนเหตุใหมีโอวาทปาฏิโมกข หรือจะบอกอีกอยางหนึ่งก็วา พระ 
พุทธเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขในที่ประชุมจาตุรงคสันนิบาต

การประชมุจาตรุงคสนันบิาต หรอืการประชมุท่ีประกอบดวย
องค ๔ ประการนั้นเปนอยางไร สันนิบาต แปลวาการประชุม หรือ
ท่ีประชุม จาตุรงค ก็มาจากคําวา จตุ หรือ จาตุร กับ องค หรือ 
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อังค  องค ก็แปลวาองค หรือสวนประกอบ จาตุร ก็มาจาก จตุ
แปลวา สี่ จาตุรงค ก็แปลวา มีองค ๔ จาตุรงคสันนิบาต จึงแปลวา
การประชุมหรือท่ีประชุมอันมีองค ๔ ประการ

สวนประกอบ ๔ ประการนั้น มีดังนี้
ขอหนึ่ง พระภิกษุท้ังหลายที่มาประชุมน้ัน รวมทั้งหมด 

๑,๒๕๐ องค ลวนเปนเอหิภิกขุ คือ เปนผูบวชดวยการอุปสมบทที่
เรียกวา เอหิภิกขุอุปสัมปทา

การบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ก็คือการบวชโดยพระ
พุทธเจาเอง ท่ีเรียก เอหิภิกขุ ก็เรียกตามคําที่พระพุทธเจาใชในการ
บวชพระภิกษุเหลานั้น มาจากคําวา เอหิ กับ ภิกขุ เปนคําเริ่มตนที่
ตรัสในการบวชนั้น แปลวา “ดูกรภิกษุ จงมา” ความเต็มวา จงมา
เปนภิกษุประพฤติพรหมจรรย ถาหากผูน้ันยังไมเปนพระอรหันตก็
จะมีตอไปอีกวา เพื่อกระทําที่สุดแหงทุกขเถิด อะไรทํานองนี้ หมาย
ความวา พระพุทธเจาทรงบวชใหเองดวยคําวา เอหิภิกขุ ทานจงมา
เปนภิกษุเถิด เปนตน

พระภิกษุท้ัง ๑,๒๕๐ รูป เปนผูท่ีบวชโดยพระพุทธเจา
ประทานอุปสมบทใหเอง คือเปนลูกศิษยพระพุทธเจาที่ทรงบวชให
โดยตรง น้ีเปนขอท่ีหนึ่ง

ขอท่ีสอง พระภิกษุท้ังหลายเหลานั้นเปนพระอรหันตท้ังสิ้น 
แลวก็เปนผูท่ีไดอภิญญา ๖ ดวย หมายความวา นอกจากเปนพระ
อรหันตแลวยังมีความสามารถพิเศษชั้นสูงสุดดวย พระอรหันตน้ัน
ก็มีความสามารถไมเทากัน เปนพระอรหันตสุกขวิปสสก ไดเพียง
ความเขาใจอริยสัจเปนผูหมดกิเลส สิ้นความทุกขแลว แตถาไมมี
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ความสามารถพิเศษ เชน ไมมีฤทธิ์ ไมมีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ระลึกชาติกอนไมได ไมมีทิพพจักขุ ไมมีตาทิพย ไมมีทิพพโสต ไมมี
หูทิพย ไมมีเจโตปริยญาณ กําหนดรูใจคนอื่นไมได อยางนี้เปนตน 
พระภิกษุเหลานั้นที่มาประชุมกันทั้ง ๑,๒๕๐ องคมีความสามารถ
พิเศษที่เรียกวา อภิญญา ๖ เหลานี้

ขอท่ีสาม พระภิกษุท้ัง ๑,๒๕๐ รูปน้ันมาประชุมกันโดย
มิไดนัดหมาย

ขอท่ีสี่ วันนั้นเปนวันมาฆปูรณมี คือ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา
กลางเดือน ๓ ซ่ึงเปนวันสําคัญของศาสนาพราหมณแตเดิมมาดวย

รวมเปนองคประกอบ ๔ ประการ ทานจึงเรียกวาจาตุรงค-
สันนิบาต แปลวาการประชุมพรอมดวยองค ๔ ประการ และในที่
ประชุมท่ีพรอมดวยองค ๔ ประการนี้แหละ พระพุทธเจาก็ไดทรง
แสดงโอวาทปาฏิโมกข หรือคําสอนที่เปนหลักเปนประธานสําหรับ
นักเผยแผพระพุทธศาสนาจะนําไปยึดถือในการดําเนินงานสั่งสอน
ธรรมะ และจะเปนขอปฏบัิตข้ัินพืน้ฐานสาํหรบัพทุธศาสนกิชนตอไป

ตอไปนี้ อาตมภาพก็จะไดกลาวถึงตัวคําสอนที่เรียกวา
โอวาทปาฏิโมกข วามีเนื้อหาสาระสําคัญอยางไร วันนี้ก็ถือวา
โยมมาใชวันมาฆบูชาเลาเรียนคําสอน หรือเหตุการณสําคัญเกี่ยว
กบัพทุธศาสนา อาจจะเปนเรือ่งหนกัสกัหนอย แตกเ็ปนความรูท่ีเปน
ประโยชน ในฐานะที่เราเปนพุทธศาสนิกชน ก็ควรจะเขาใจสิ่งที่
เกีย่วของกบัพระพทุธศาสนานีใ้หชัดเจนพอสมควรตามกาํลงัของตน
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ในโอวาทปาฏิโมกข พระพุทธเจาไดตรัสเปนขอความเพียง
สั้นๆ เราจึงเรียกกันวาเปนหัวใจพระพุทธศาสนา หรือหัวใจคําสอน
ของพระพุทธเจา

คําวาหัวใจนั้น ปกติใชกับสิ่งที่เปนแกนเปนตัวสาระสําคัญ
จริงๆ เพราะฉะนั้น ก็ไมมีเรื่องราวมากมายอะไร คือเปนขอความ
สั้นๆ ท้ังหมด ๓ คาถากึ่ง คือมี ๓ คาถากับอีกครึ่งคาถา อาตมภาพ
จะแยกใหฟงเปน ๓ ตอน จะวาใหฟงเปนภาษาบาลีกอน

คาถาที่ ๑ บอกวา
ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา
นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา
น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี
สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ฯ

ตอไป คาถาที่ ๒
สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

คาถาที่ ๒ น้ีเรารูจักกันเปนสวนมาก คือจํากันแมน
ตอไปเปน คาถาที่ ๓ ซ่ึงมีคาถากับอีกครึ่งคาถา หรือเรียก

วาคาถากึ่ง ความวา
อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาติโมกฺเข จ สํวโร
มตฺตฺตุา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตจฺ สยนาสนํ
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ ฯ

โอวาทปาฏิโมกขมีเทานี้ ๓ คาถากึ่ง แตมีความสําคัญ
อยางมาก เดี๋ยวจะไดกลาวถึงเนื้อความหรืออธิบายยอตอไป
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มีความรูประกอบแทรกเขามานิดหนึ่ง ทานกลาววาโอวาท
ปาฏิโมกขน้ี พระพุทธเจาทุกพระองคในอดีตจะตองแสดงในที่
ประชุมสงฆครั้งใหญๆ ทุกพระองคมาทีเดียว

อยางในมหาปทานสูตร ซ่ึงเปนพระสูตรใหญพระสูตรหนึ่ง
มาในมหาวรรค แหงทีฆนิกาย พระสุตตันตปฎก แสดงถึงพระพุทธ
เจาในอดีต เริ่มตั้งแตชวงที่ใกลชิดพระพุทธเจาพระองคน้ี มีพระ
วิปสสี เปนตน พระวิปสสีก็มีการประชุมพระสาวกครั้งใหญท่ีเรียก
วามหาสันนิบาตอยางนี้ แลวก็ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกขมีเนื้อ
ความเชนเดียวกัน แมพระพุทธเจาองคตอมา คือ พระสิขี พระ
เวสสภู พระกกุสันโธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป ก็แสดงโอวาท-
ปาฏิโมกขในที่ประชุมดวยเชนกัน

โอวาทปาฏิโมกข นอกจากจะมาในมหาปทานสูตรที่วา
พระพุทธเจาทุกพระองคแสดงในที่ประชุมสาวกครั้งใหญของพระ
องคแลว ก็มาในพระธรรมบทดวย

ทานแสดงลําดับตางกันนิดหนอย คือท่ีอาตมภาพเลาให
ฟงเมือ่กีน้ั้น ตามมหาปทานสตูร เริม่ดวยคาถา ขนตีฺ ปรม ํตโป ตีติกขฺา
เปนคาถาทีห่นึง่ คาถา สพฺพปาปสสฺ อกรณ ํ เปนคาถาทีส่อง แตในที่
อีกแหงหนึ่งคือพระธรรมบทกลับกัน เอาคาถา สพฺพปาปสฺส อกรณํ
เปนคาถาที่หนึ่ง แลวเอาคาถา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา เปนคาถาที่
สอง อันนี้เปนเพียงความรูรอบตัว โยมไมตองใสใจเปนสําคัญ

จะกลาวถงึเนือ้ความในคาถาทัง้ ๓ น้ันตอไป เอาตามลําดับ
ท่ีอาตมภาพยกมาพูดขางตนวา ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา แปลตาม
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คาถาบาลีน้ันเสียกอนวา ขันติ ความอดทน คือความอดกลั้น เปน
ตบะอยางยิ่ง

นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทธา พระพุทธเจาทั้งหลายกลาว
นิพพานวาเปนบรมธรรม หรือเปนธรรมสูงสุด

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี ผูเบียดเบียนคนอื่น หรือผูทําราย
ผูอื่น ไมช่ือวาเปนบรรพชิต เปนผูบวชแลว หรือเปนนักบวช

สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ผูเบียดเบียนคนอื่นไมช่ือวา
เปนสมณะ น้ีเปนคาถาที่ ๑

การที่จะเขาใจเนื้อความของโอวาทปาฏิโมกข เราควรจะ
เขาใจสภาพแวดลอมในสมัยพุทธกาลดวย เราจึงจะเห็นคุณคา
ของพระคาถาที่พระพุทธเจาตรัสออกมา

คาถาที่ ๑ อาตมภาพเขาใจวาพระพุทธเจาแสดงลักษณะ
ท่ัวไปของพระพุทธศาสนา เพื่อใหคนที่รับฟงคําสอน ตลอดจน
สาวกที่จะไปเผยแผน้ัน สามารถแยกพระพุทธศาสนาออกจาก
ศาสนาอื่นๆ ท่ีเผยแพรกันอยู หรือเชื่อถือกันอยูในสมัยนั้น มี
ศาสนาพราหมณ เปนตน

ในการเผยแผน้ัน ความเขาใจลักษณะทั่วไปของพระพุทธ
ศาสนายอมเปนสิ่งสําคัญ เพราะมีศาสนาอื่นๆ ท่ีเผยแพรกัน และ
ประชาชนก็เชื่อถือเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะคนที่มาฟงคําสอน
น่ันเอง เขามีความเชื่อในศาสนาของเขาอยูเดิม พระสาวกที่จะไป
สั่งสอนจะตองสามารถแยกใหเห็นลักษณะของพระพุทธศาสนาวา
ตางจากศาสนาเหลานั้นอยางไร

คาถาที่ ๑ แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา เริ่มตั้ง
แตขอความในบาทที่ ๑ วา ขันติ ความอดทน คือความอดกลั้นทน
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ทาน เปนตบะอยางยิง่ หรอืเปนยอดตบะ เรามองดสูภาพแวดลอม
ของอินเดียอยางที่โยมเดินทางมาในครั้งนี้ก็จะมีความเขาใจชัดเจน
มากขึ้น เพราะวาเราไดมาอยูในสถานที่น้ีเอง ไดเห็นไดยินแลวก็ได
เรียนรู อยางที่ทานพระครูทวีไดเลาประสบการณของทานใหฟง

อินเดียสมัยกอนพุทธกาลจนกระทั่งถึงสมัยพุทธกาล มี
ความนิยมในการบําเพ็ญตบะ ถือวาตบะนั้นเปนขอปฏิบัติสําคัญที่
จะเผาผลาญกิเลส ทําใหคนพนจากความทุกข ทําใหเขาถึงธรรมะ
ท่ีแทจริงได เพราะฉะนั้น นักบวชทั้งหลายก็พากันบําเพ็ญตบะทั่ว
ไปหมด คนทั้งหลายเริ่มตั้งแตชาวบานทั่วๆ ไปก็มีความนิยมนับถือ
วา ถาเปนนักบวชแลว ก็ตองบําเพ็ญตบะ นักบวชบําเพ็ญตบะแลว 
ประชาชนก็มีความเลื่อมใส

อยางพระพุทธเจาเอง เมื่อเสด็จออกบรรพชาแลว ก็ยังได
ทดลองบําเพ็ญตบะอยูตามตํานานวาถึง ๖ ป เปนเวลาตั้งยาวนาน 
พระเบญจวัคคียก็เปนตัวแทนของคนในสมัยนั้น ตอนพระพุทธเจา
บําเพ็ญตบะก็พากันมาปฏิบัติอยูดวยความเชื่อวา พระพุทธเจานี้
จะไดบรรลธุรรม แลวจะไดสัง่สอนตน ตนจะไดมสีวนแหงธรรมะบาง

เสร็จแลว พอพระพุทธเจาทรงละทิ้งตบะ หรือการบําเพ็ญ
ทุกรกิริยา โดยทรงเห็นวามิใชทางที่ถูกตอง ทรงดําเนินใน
มัชฌิมาปฏิปทา พวกเบญจวัคคียน้ัน ก็พากันคลายความเลื่อมใส
ถึงกับละท้ิงเจาชายสิทธัตถะหรือพระโพธิสัตวไปเสีย น่ันก็เพราะ
เขามีความเชื่อถือในเรื่องตบะเปนอยางยิ่ง

สภาพแวดลอมเปนที่ประจักษอยูอยางนี้ แมในสมัย
ปจจุบัน อินเดียก็ยังมีความเชื่อเรื่องตบะ การบําเพ็ญทุกรกิริยา 
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การบําเพ็ญอัตตกิลมถานุโยค การทรมานตนใหลําบาก ยังทํากัน
อยูมากมาย

ในการเดินทางคราวนี้ เราไมมีโอกาสเดินทางไปดูการ
บําเพ็ญตบะเทาใด แตอาตมภาพก็ไดยินมาวา การบําเพ็ญทุกร
กิริยาเหลานี้ยังแพรหลายอยูในอินเดีย คนยังเชื่อถือกันมาก

พระพุทธเจาเคยทรงบําเพ็ญตบะอยางนั้นมาแลว แลวก็
ทรงละเลิกไป เพราะเห็นวาไมใชทางปฏิบัติท่ีถูกตอง แลวพระองค
ก็ไดดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทาจนกระทั่งบรรลุผลสําเร็จ คือการ
ตรัสรู ไดเขาถึงสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา

เมื่อพระองคเปนพระพุทธเจาแลว พระองคก็ไดทรงสอนให
คนทั้งหลายมีความเขาใจที่ถูกตองวา ตบะอยางที่บําเพ็ญกันอัน
เปนทุกรกิริยานั้น เปนการทรมานตนใหเดือดรอนไปเปลาๆ ไมใช
ทางแหงการพนทุกข ไมใชเปนเครื่องเผาผลาญกิเลสที่แทจริง

คําวา “ตบะ” น้ัน แปลวาเครื่องเผาผลาญกิเลส จึงตอง
บําเพ็ญเพียรกันเปนการใหญ แตการบําเพ็ญเพียรของนักบวชสมัย
โบราณนั้น บําเพ็ญเพียรโดยการทรมานรางกาย เพราะเขาใจวา
รางกายนี้ เดี๋ยวอยากนั่น อยากนี่ ทําใหเราตองปรนปรือบํารุง
บําเรอมัน ยิ่งปรนเปรอตามอยาก กิเลสก็ยิ่งหนาแนนเฟองฟู จึง
ตองกดตองขมทรมานมันเสีย ไมใหกิเลสกําเริบ

บางก็เขาใจวา เมื่อกดขมทรมานตนเองแลวจะเกิดพลังไป
บีบบังคับเทพเจาใหโปรดปรานยอมตามใจตัว จึงเอารางกายไป
เพียรพยายามทําสิ่งที่ทําไดยาก เชน กลั้นลมหายใจ แชนํ้าในฤดู
หนาว ยืนตากแดดกลางฤดูรอน ยืนขาเดียว นอนบนหนาม อดขาว 
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อดอาหารตางๆ เปนตน เขานึกวาการเพียรพยายามเหลานี้เปน
การเผาผลาญกิเลส กิเลสจะเหือดแหงไป และเกิดพลังภายใน

พระพุทธเจาทรงทดสอบแลววา น่ีมิใชทางที่ถูกตอง พระ
องคตรัสใหเขาเขาใจใหมวา การเผากิเลส หรือตบะนั้น ไมใชจะ
สําเร็จดวยการเพียรพยายามทํารางกายใหเดือดรอนอยางนั้น จะ
ตองเขาใจตบะใหถูกตองเสียใหม ตบะที่ถูกตองก็คือขันติน่ีเอง

ขันติธรรมนั้นเปนตบธรรม เปนตบะอยางไร ขันติคือความ
อดทน ความอดทนนั้น หมายถึงความทนทานตอสิ่งที่เขามา
กระทบกระทั่ง กระทบกระทั่งกายก็มี เชน ความลําบากตรากตรํา
ตางๆ ความรอน ความหนาว แสงแดดสายลมตางๆ เปนเรื่องที่จะ
ทําใหเกิดความเดือดรอน กระทบกระทั่งใจก็มี เชน วาจาเสียดแทง
ของผูอื่น คํากลาวที่เขามากระทบกระทั่งใจ ความลบหลูดูหมิ่น
อะไรตางๆ จะตองมีความอดทน หรือความทนทาน

แตความทนทานนั้นจะตองมีเปาหมาย ไมใชวาคงทนหรือ
ทนทานไปเปลาๆ ปลี้ๆ คือ ถาเราทนไปเฉยๆ อยางไรเหตุผล เชน 
รอนแดดก็ทนได อะไรตางๆ ทนไปเฉยๆ ก็คงไมไดอะไรขึ้นมามาก
มาย นอกจากวาไมโวยวาย ไมวุนวาย ไมทะเลาะกัน ไมมีเรื่อง
เดือดรอนบานปลาย ก็เปนประโยชนอยู บางทีก็กลายเปนโทษ เชน 
ทนแดดทนกระหายจนกลายเปนปวยไข ก็เปนการทรมานตนให
ลําบากเปลาอีกแบบหนึ่งนั่นเอง

แตความอดทนที่จะมีความหมายแทจริง ก็หมายถึงวา เรา
มีเปาหมาย หรือมีทางดําเนินของเรา เชนวา เราดําเนินดวยความ
เขาใจในมรรคาที่เรียกวาอริยมรรคมีองค ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิ 
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เปนตน เราก็ดําเนินแนวแนในแนวทางของเราเพื่อจุดหมายที่เรา
มุงประสงคอยางแทจริง มีความพยายามเด็ดเดี่ยว มีความเพียร 
เราก็อดทนกับสิ่งที่มากระทบกระทั่ง ยั่วยุ เยายวน ไมหวั่นไหว ไม
ทอถอย ไมหยุดเลิกเสีย และไมหันเหออกจากทาง ทําใหสามารถ
เดินไปในแนวทางของเราไดจนกระทั่งบรรลุเปาหมาย ความอดทน
อยางนี้จะประกอบไปดวยกับความเพียร

เพราะฉะนั้น ในบางคราวพระพุทธเจาจะตรัสถึงคําวาขันติ 
หรือความอดทนนี้โดยมีความหมายถึงความเพียรดวย เชน อยาง
ในฆราวาสธรรม ๔ ประการ ท่ีเรียกวา สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ อัน
น้ัน ขันติ ทานบอกวาหมายถึงความเพียร หรือมุงเนนที่ความเพียร

ขันติ ความอดทนซึ่งพรั่งพรอมไปดวยความเพียร ก็หมาย
ถึงความอดทนตอสิ่งที่เขามากระทบกระทั่งยั่วเยา ไมยนระยอตอ
อุปสรรคสิ่งขวางกั้นทั้งหลาย มุงหนาไปสูจุดมุงหมาย เดินทาง
เรื่อยไปไมลดละ ไมยนระยอทอถอย อันนี้แหละคือตัวตบะ เครื่อง
แผดเผากิเลส จะทําใหสามารถดําเนินในมรรคาของเรา ทําใหเรา
บรรลุเปาหมายของเราได อันนี้คือตัวตบะที่แทจริง

ตบะอยูท่ีขันติน้ี ไมใชทรมานรางกายใหลําบากเดือดรอน
อยางที่นักบวชทั้งหลายสมัยพุทธกาลและกอนพุทธกาลนิยมกัน 
หรือวานิยมกันในอินเดียจวบจนทุกวันนี้ น่ีก็เปนความหมายใน
พระพุทธดํารัสท่ีเรียกวาโอวาทปาฏิโมกข ขอท่ี ๑

ตอไปขอท่ีสอง เมื่อตรัสถึงตบะที่แทจริง ซ่ึงทําใหเราดําเนิน
ในมรรคาไปจนบรรลุจุดหมายแลว พระพุทธเจาก็ตรัสใหเห็นถึงจุด
หมายของพระพุทธศาสนาวาคืออะไร เพราะวาหลักการที่สําคัญ
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ของศาสนาก็คือ เมื่อเราจะเดินไป เราตองรูจุดหมายของเรา พระ
พุทธศาสนาที่เรานับถือมีอะไรเปนจุดหมาย เราตองรู ถาเราไมรู ก็
จะมีการปฏิบัติท่ีเลื่อนลอย บางทีก็อาจจะงมงาย พระพุทธเจาได
ตรัสไวแลวในพระโอวาทปาฏิโมกขในจาตุรงคสันนิบาตน้ี แสดงถึง
จุดหมายของพระพุทธศาสนาดวย ก็คือขอความตอไปที่บอกวา

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธเจาทั้งหลายกลาว
นิพพานวาเปนบรมธรรม อันนี้ชัดเลยวา จุดมุงหมายของพระพุทธ- 
ศาสนาไดแกพระนิพพาน เพราะถาไมเขาใจจริงแลวอาจเลื่อน
เปอนไป เชน บางทีก็เขาใจไปวาสวรรคน้ันแหละคือจุดหมายของ
พระพุทธศาสนา ถาไมยืนอยูในจุดหมายนี้แลว มีทางเขวไดงาย

สวรรคเปนไดเพียงสวนหนึ่งในทางดําเนินที่ถูกตอง เราจะ
บรรลุสวรรคดวยการบําเพ็ญบุญ บําเพ็ญกุศลธรรม แตจะตองเขา
ใจวาสวรรคน้ันยงัไมใชจุดหมายทีแ่ทจริงในพระพทุธศาสนา เราอาจ
เอาสวรรคเปนที่พัก หรือทางผานระหวางทางก็ได แตถามัวเพลินที่
พักนี้ ก็อาจทําใหเราชักชา หรือถึงกับหลงทาง พลัดออกจากทาง 
สูญเสียอิสรภาพ ลืมจุดมุงหมายไปเลย

จุดหมายที่แทจริงนั้นไดแก พระนิพพาน ความมีจิตใจเบิก
บานบริสุทธิ์ ผองใส ปลอดพนจากกิเลส ดับกิเลสทั้งหลายได พน
จากความทุกขท้ังปวง ไมมีความทุกขความเดือดรอนเขามาบีบคั้น 
เขามารบกวนจิตใจของเราได เรียกวามีจิตใจหลุดพนเปนอิสระ มี
โลกธรรมเกิดขึ้นก็ไมหวั่นไหว เพราะจิตใจไมมีกิเลสอันเปนที่ตั้ง
ของความหวั่นไหวนั้น น้ีก็คือภาวะที่เรียกวาพระนิพพาน ทําจิตใจ
ของเราใหเบิกบานผองใสตลอดทุกเวลา
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ตั้งตนแตระดับงายๆ คือ ดับกิเลสไดช่ัวคราว ปราศจาก
โลภะ โทสะ โมหะ ก็ทําใหจิตใจของเราไมมีความเศราหมอง ไมมี
กิเลสรบกวน จนกระทั่งขั้นสุดทายเปนสมุทเฉทปหาน ก็คือละ
กิเลสไดโดยสมบูรณ เปนพระอรหันต เปนผูท่ีมีจิตใจเบิกบานผอง
ใสตลอดเวลา ปราศจากความทุกขโดยสมบูรณ เรียกวา บรรลุ
ความเปนอิสระหลุดพนจากกิเลสและความทุกขท้ังปวง

อันนี้ก็ไดแก ความในบาทที่สองของพระคาถาที่ ๑ คือเมื่อ
ดําเนินตามมรรคาของพระพุทธศาสนา ก็จะบรรลุถึงเปาหมายนี้ 
พระพุทธเจาก็ไดตรัสใหเห็นแลววา จุดหมายของพระพุทธศาสนา
เปนอยางไร จากน้ันก็ตรัสตอไปถึงลักษณะอีกอยางหนึ่งของพระ
พุทธศาสนา คือเรื่องนักบวช

นักบวช ตามความหมายของพระพุทธศาสนาเปนอยางไร 
นักบวชเปนที่ปรากฏชัดเจนของศาสนา เวลาคนมองศาสนา เขาก็
จะมองที่นักบวชกอน มองนักบวชแลวก็มองไปที่วัด แตถาวัดไมมี
พระ ก็ไมมีความหมาย พระหรือนักบวชนี่แหละเปนหลักสําคัญ
ของศาสนา เปนลักษณะที่ปรากฏ

เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสถึงลักษณะของพระพุทธ
ศาสนาโยงเขามาในตอนนี้วา บุคคลที่เรียกวานักบวชมีลักษณะ
อยางไร ความในคาถานี้บอกวา

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต
คนที่ทํารายผูอื่นไมช่ือวาเปนบรรพชิต คนที่เบียดเบียนผู

อื่น ไมช่ือวาเปนสมณะ
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แสดงวาลักษณะของนักบวช หรือบรรพชิต หรือผูท่ีเปน
สมณะก็คือ ผูท่ีไมเบียดเบียนผูอื่น ปราศจากการทํารายผูอื่น เปนผู
สงบระงับ สมณะ ก็แปลวาผูสงบจากกิเลส หรือสงบจากการเบยีด
เบียน บรรพชิต ก็แปลวาผูเวนจากบาป เวนจากการเบียดเบียน
เหมือนกัน อันนี้ก็เปนลักษณะของบรรพชิตหรือสมณะ หรือนัก
บวชตามความหมายในพระพุทธศาสนา ซ่ึงแตกอนนั้นอาจจะไม
เขาใจอยางนี้

ลักษณะของนักบวชอยางเชนในพุทธกาล คนจํานวนไม
นอยก็จะมองไปที่การบําเพ็ญตบะ โดยเขาใจวาถาเปนนักบวช 
หรือเปนสมณะแลวตองบําเพ็ญตบะทรมานรางกายของตนให
ลําบาก เปนตน หรืออาจมีความหมายวาจะตองไปบําเพ็ญพรตอยู
ในปา ไปเปนฤษีชีไพร กินผักผลไม ไมยุงเกี่ยวกับผูคน

อยางลัทธิฤษีชีไพรท่ีมีมากอนพุทธกาล มีในชาดกมาก
มายหลายเรื่อง ฤษีเยอะแยะไปหมด พระพุทธเจาไมถือวานักบวช
เหลานั้นเปนสมณะ หรือบรรพชิตที่แทจริง ถาหากไมเขาหลักที่
กลาวมา คือไมเวนจากการเบียดเบียน ไมมีความประพฤติสงบ
ปราศจากการทํารายผูอื่น แมแตมัวยุงแขงฤทธิ์กับเทวดา หรือสาป
แชงคนโนนคนนี้ หรือวาคนไมนอยก็อาจจะมองเพียงที่เครื่องแตง
กาย คือลักษณะภายนอก ผานุงหม เชน การนุงหนังสือ การมุน
มวยผมเปนชฎา อยางพวกนักบวชชฎิล เปนตน

คนจํานวนมากจะติดอยูท่ีลักษณะภายนอก ท่ีเครื่องนุงหม 
และอาการกิริยาที่ประพฤติวัตรหรือบําเพ็ญพรตตางๆ วาเปนนัก
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บวช พระพุทธเจาจึงตรัสบอกวา อันนั้นไมใชความหมายของ
สมณะหรือบรรพชิตที่แทจริง

สรุปวา พระพุทธเจาแสดงลักษณะบรรพชิต หรือนักบวช
ในพระพุทธศาสนาดวยความในบาทที่ ๓ และ ๔ ของคาถาที่ ๑ น้ี
เปนอันวาจบความในคาถาที่ ๑ ของโอวาทปาฏิโมกข ซ่ึงแสดง
ลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนา

พระสงฆทําหนาที่ในการเผยแผพระศาสนา เมื่อไปสั่งสอน
เขา ก็สามารถแยกลักษณะของพระพทุธศาสนาใหเหน็วาแตกตาง
จากศาสนาอืน่อยางไร ประชาชนที่มารับฟงก็แยกไดวา หลักคําสอน
ท่ีถูกตองในพระพุทธศาสนานั้นตางไปจากที่คนเชื่อถือกันโดยทั่ว
ไปในศาสนาอื่นอยางไร อันนี้เปนความในคาถาที่ ๑ ของโอวาท-
ปาฏิโมกข

ตอไปนี้ก็จะแสดงความในคาถาที่ ๒
คาถาที่ ๒ น้ีรูจักกันมาก มีความดังนี้
บาทที่ ๑ สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไมทําความชั่วทั้งปวง 

หรือการไมทําบาปทั้งปวง
บาทที่ ๒ กุสลสฺสูปสมฺปทา การบําเพ็ญกุศลคือความดีให

ถึงพรอม
บาทที่ ๓ สจิตฺตปริโยทปนํ การทําจิตใจของตนใหผองใส

บริสุทธิ์
บาทที่ ๔ เอตํ พุทธาน สาสนํ น้ีคือคําสอนของพระพุทธะ

ท้ังหลาย
อยางที่อาตมภาพไดกลาวมาแลวขางตนวา คาถาที่ ๒ น้ี 

ชาวพุทธทั่วไปรูจักกันมาก เราเอามาพูดกันมากจนกระทั่งบอกวา 
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น้ีแหละคือ หัวใจพระพุทธศาสนา คลายๆ วาคาถานี้คาถาเดียว
แทน ๓ คาถาของโอวาทปาฏิโมกขท้ังหมดทีเดียว คือ การละชั่ว 
การทําความดี และการทําจิตใจใหผองใส

ทําไมจึงรูจักคาถานี้มาก ก็เพราะคาถานี้ใชเปนหลักปฏิบัติ
ของคนทั่วไป

คาถาที่ ๑ น้ัน แสดงลักษณะของพระพุทธศาสนา แตยังไม
เห็นชัดถึงหลักปฏิบัติท่ัวๆ ไป

พอถึงคาถาที่ ๒ พระพุทธเจาก็แสดงหลักปฏิบัติท้ังหมดใน
พระพุทธศาสนา สรุปโดยยอลงในขอความเพียง ๓ ขอเทานี้ คือไม
ทําชั่ว ทําดี และทําจิตใจใหผองใส สําหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป
สามารถยึดถือเปนหลักปฏิบัติได คือเปนตัวหลักปฏิบัติท่ีพระสงฆ
จะนําไปสอนประชาชนใหยึดถือบําเพ็ญตาม

ทานลงทายวา เอตํ พุทฺธาน สาสนํ น้ีคือคําสอนของพระ
พุทธะทั้งหลาย ขอใหสังเกตดวย ทานบอกวาเปนคําสอนของพระ
พุทธะทั้งหลาย ไมใชเฉพาะพระพุทธเจาองคน้ีเทานั้น พระพุทธเจา
ทุกองคก็จะสอนเปนอยางเดียวกัน เหมือนกันหมดวา ใหเวนจาก
ความชั่ว คือไมทําชั่ว ใหทําความดี แลวก็ทําจิตใจใหผองใส

พระอรรถกถาจารยขยายความบอกวา ไมทําชั่ว ทําดี ทํา
จิตใจใหผองใส น้ีก็คือหลักที่เราเรียกวา ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ 
ปญญา น่ันเอง

พระพุทธโฆสาจารยแสดงไวในคัมภีรวิสุทธิมัคคตอนเริ่ม
ตนทีเดียว บอกวา หลักที่วาไมทําชั่ว ก็คือศีลน่ันเอง การทําดีใหถึง
พรอม หรือบําเพ็ญคุณธรรมตางๆ ไดแก หลักอธิจิตตสิกขา หรือ
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หลักสมาธิ หลักการทําใจใหผองใส ก็คือ อธิปญญาสิกขา หรือ
ปญญานั่นเอง

รวมความวา โอวาทปาฏิโมกข คาถาที ่ ๒ ไดแก หลกัไตร
สิกขา หรือศีล สมาธิ ปญญา ดังที่อาตมภาพกลาวมาโดยยอน้ี

ผานคาถาที่ ๒ สู คาถาที่ ๓ อาตมภาพจะแปลใหฟงเสีย
กอน แลวจึงจะอธิบายใหเขาใจโดยยอ ทานบอกวา

อนูปวาโท การไมกลาวราย หนึ่ง
อนูปฆาโต การไมทําราย หนึ่ง
ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร ความสํารวมในพระปาฏิโมกข หนึ่ง 

ใหสังเกตคําวา ปาฏิโมกขมาอีกแลว
มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ ความเปนผูรูจักประมาณใน

ภัตตาหาร หนึ่ง
ปนฺตจฺ สยนาสนํ ท่ีน่ังที่นอนอันสงัด หรือการนอนนั่งในที่

สงัด หนึ่ง
อธิจิตฺเต จ อาโยโค การประกอบความเพียรในอธิจิต หรือ

การฝกฝนพัฒนาจิตของตน อยางหนึ่ง
เอตํ พุทธาน สาสนํ น้ีเปนคําสอนของพระพุทธะทั้งหลาย
น้ีเปนขอความในทอนที่ ๓ ของโอวาทปาฏิโมกข มีคาถา

กึ่ง คือคาถากับอีกครึ่งคาถา
ทานกลาววาขอความทอนที่ ๓ ของโอวาทปาฏิโมกขน้ีเปน

หลักของนักเผยแผพระศาสนา คือ ผูท่ีจะทําหนาที่เผยแผพระ
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ศาสนานั้น พึงดํารงตนอยูในหลักปฏิบัติท่ีกลาวไวในความทอนนี้  
ขอโยงกับ ๒ ทอนแรก

ทอนที่ ๑ แสดงลักษณะทั่วไปของพระพุทธศาสนาใหเห็น
ตางจากลักษณะความเชื่อในศาสนาอื่นๆ โดยเฉพาะที่มีอยูในสมัย
พุทธกาล

ทอนที่ ๒ แสดงหลักปฏิบัติของพระพุทธศาสนาโดยยอ
แลวทอนที่ ๓ แสดงปฏิปทาของนักเผยแพรพุทธศาสนา 

หรือผูท่ีจะทําหนาที่นําเอาพระพุทธศาสนาที่กลาวแลวในทอนที่ ๑ 
และที่ ๒ น้ันไปสั่งสอนผูอื่นตอไป

ผูท่ีจะทําหนาที่เผยแผพระพุทธศาสนานั้น ควรจะปฏิบัติ
ตามปฏิปทา

หนึ่ง คือ ไมกลาวราย ขอน้ีเขากับลักษณะของบรรพชิต 
หรือสมณะในพระพุทธศาสนาดังไดกลาวมาแลวขางตน ไมกลาว
ราย มุงแสดงแตคําสอน แตหลักความจริง ไมพูดกลาวรายติเตียน
ผูอื่น ไมกลาวรายปายสีศาสนาอื่นๆ ซ่ึงพระพุทธเจาเองก็ไดทรง
บําเพ็ญเปนตัวอยางในพุทธปฏิปทา

มีพุทธจริยาหลายตอนซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระพุทธลักษณะ
ท่ีวาทรงแสดงแตหลักธรรม ไมกลาวรายปายสีใคร เห็นงายๆ อยาง
ในตอนที่พระพุทธเจาเสด็จประทับใตตนสาละคู ท่ีสาลวโนทยาน 
หรือปาไมสาละ ในวันที่จะปรินิพพานนั้น มีสุภัททปริพาชกเขามา
ทูลถามปญหา

สุภัททปริพาชกทูลถามพระพุทธเจาในทํานองวามีศาสนา
ตางๆ สอนกันมากมาย แตละศาสนาก็วาศาสนาของตัวเองเปน
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ศาสนาที่แทจริง มีคําสอนที่ถูกตอง ศาสนาอื่นสอนผิดทั้งหมด 
สมณะหรือพระอรหันตมีแตในศาสนาของตน ศาสนาอื่นไมมี
อรหันตอะไร ดังนี้เปนตน แลวเขาก็ถามพระพุทธเจาวาควรจะเชื่อ
อยางไร

พระพุทธเจาตรัสวา ไมตองไปวิพากษวิจารณ เราจะไมพูด
ละวาศาสนาไหนเขาเปนอยางไร เขาสอนถูกตองหรือไมถูกตอง 
เราจะแสดงธรรม กลาวแตหลักการเทานั้น แลวพระพุทธเจาก็ตรัส
หลักที่วา มรรคามีองค ๘ ประการอันประเสริฐ คือขอปฏิบัติอัน
เปนทางสายกลาง มปีญญาอนัเหน็ชอบ เปนตน มใีนคาํสอนใด กม็ี
สมณะมีพระอรหันตในคําสอนนั้น เอาแตหลักอยางนี้ ไมตองไปวา
รายใคร ไมตองไปกลาวติเตียนยกตนเองขมผูอื่น น่ีก็ตัวอยางหนึ่ง

หรืออยางใน กาลามสูตร ซ่ึงเปนสูตรที่มีช่ือเสียงมาก ตอน
น้ันพระพุทธเจาเสด็จไปถึงเกสปุตตนิคม อันเปนที่อยูของพวกชน
เผากาลามะ ชาวกาลามะก็มาเฝาพระพุทธเจา แลวก็ทูลถามวา ท่ี
เกสปุตตนิคม หรืออําเภอ หรือเมืองเล็กๆ ท่ีช่ือเกสปุตตะนี้ มีเจา
ลัทธิตางๆ เดินทางผานมาเรื่อยๆ เจาลัทธิตางๆ เมื่อมาถึง ตางก็จะ
สั่งสอนยกยองลัทธิของตนเทานั้นวามีคําสอนที่ถูกตอง ลัทธิอื่นๆ 
สอนผิดทั้งสิ้น แลวนี่พระสมณโคดมมาจะวาอยางไร ก็คงจะถือวา
ลัทธิของตัวถูกตอง ลัทธิอื่นผิดหมดอีกละซิ อะไรทํานองนี้

พระพุทธเจาก็ตรัสบอกวา “ทานทั้งหลาย ไมตองพูดถึงวา
ลัทธิไหนถูกไมถูกหรอก เอาละ เราจะใหหลัก”

แลวพระพุทธเจาก็ทรงแสดงหลักวา น่ีแนะ ชาวกาลามะทั้ง
หลาย จงอยาเชื่อโดยเพียงแตไดฟงตามๆ กันมา ตามเสียงเลา
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ลือ… เปนตน รวมความวา อยาใหเชื่องายๆ อยาปลงใจเชื่อดวย
เหตุน้ันๆ ท้ังหมด ๑๐ ประการ เราเรียกวาหลักกาลามสูตร ๑๐ 
ประการ ถือวาเปนหลักแหงศรัทธา

แมแตคําสอนของพระองคเอง พระพุทธเจาก็ไมไดทรง
จํากัด หรือสอนยกตัววาของเรานี้นะจึงจะถูกตอง คําสอนอยางอื่น
ผิด จงเชื่ออยางที่ฉันบอก พระพุทธองคไมตรัสเลย พระองคบอกวา
ไมตองเชื่อแมแตคําสอนของเรา ใหทานพิจารณาใชปญญา ไม
ตองถือวา น่ีฉันเปนศาสดามาพูด แลวทานจะตองเชื่อ ใหพิจารณา
วินิจฉัยดวยปญญาของตนเองวา สิ่งใดเปนอกุศลประพฤติแลวมี
โทษ สิ่งใดเปนกุศลประพฤติแลวเปนคุณเปนประโยชน

หลักกาลามสูตรนี้ถือวาเปนหลักแหงศรัทธา และแสดง
ลักษณะของพุทธศาสนาอีกเหมือนกัน พวกที่ไดศึกษาในทางเหตุ
ผล คนสมัยใหมอยางพวกฝรั่งที่มาเลื่อมใสพุทธศาสนา ก็มา
เลื่อมใสดวยกาลามสูตรนี้เปนจํานวนมาก กาลามสูตรเลยมีช่ือ
เสียงในประเทศตะวันตก ท้ังๆ ท่ีในประเทศไทยเราสมัยกอนไม
คอยมีใครพูดถึงกัน หรือไมรูจักดวยซ้ํา

ยังมีตัวอยางอื่นอีก เชน มีนักบวช หรือพวกพราหมณมา
ทูลถามพระพุทธเจาใหตัดสินวาพวกศาสดาทั้ง ๖ มี ปูรณกัสสปะ 
มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุธกัจจายนะ สัญชัยเวลัฏฐบุตร 
และนิครนถนาฏบุตร ตางก็สอนกันไปตางๆ คนไหนสอนผิด คน
ไหนสอนถูก ใหพระพุทธเจาวินิจฉัย

พระพุทธองคก็บอกวา อยาไปพูดถึงวาคนไหนสอนผิด คน
ไหนสอนถูก เราจะแสดงธรรมะ แสดงหลักการใหฟง ใหทาน
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พิจารณาเองวาอันนี้เปนหลักความจริงไหม ถาเห็นวาเปนความ
จริง ก็พิจารณาเอาเองวาใครสอนผิดสอนถูก พระพุทธเจาจะตรัส
แบบน้ี

พระองคไดทรงบําเพ็ญพุทธจริยาเปนตัวอยางในการที่ไม
กลาวรายใคร พระองคแสดงแตหลกัความจรงิ เปนอนัวา ผูท่ีเผยแผ
คําสอนหรือหลักธรรมในพระพุทธศาสนานั้น ควรจะยึดหลักดังนี้

ขอท่ี ๑ อนูปวาโท คือ ไมกลาวราย ไมใหรายใคร
ขอท่ี ๒ อนูปฆาโต คือไมทําราย เมื่อเปนนักบวชเปน

บรรพชิตก็ไมทํารายอยูแลว ในการเผยแผไมควรทํารายเบียดเบียน
ใครๆ

ขอท่ี ๓ ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร แปลวา สํารวมในปาฏิโมกข 
สํารวม แปลวาระมัดระวัง คือสํารวมระวังกวดขันตนเองประพฤติ
ปฏิบัติใหถูกตองในปาฏิโมกขน้ันๆ อยางที่อาตมภาพไดกลาวมา
แลววามี ๒ อยาง ผูท่ีจะสั่งสอนเขา ก็ตองถือวาเปนผูนําในศาสนา 
เมื่อเปนผูนําผูอื่นแลว ก็ควรจะรักษาหลักการใหถูกตอง จึงมีหนาที่
ตามหลักคําสอนขอน้ีวา จะตองระวังตนกวดขันตนเอง ควบคุมตน
เองใหอยูในหลักการโดยเครงครัด ท้ังในสวนที่เปนหลักคําสอนที่
เปนประธาน ท้ังระเบียบวินัยที่เปนหลักเปนประธานดวย ก็เลยมี
คําสอนขอน้ีท่ีวาใหสํารวมในปาฏิโมกข

ตอไปขอท่ี ๔ มตฺตฺุตา จ ภตฺตสฺมึ แปลวา เปนผูรูจัก
ประมาณในการบริโภคภัตตาหาร น่ีก็มองไดหลายอยาง ความรูจัก
ประมาณในภัตตาหารนั้น เปนคุณธรรมขอสําคัญยิ่งสําหรับ
บรรพชิต หรือนักบวช สัมพันธกับการทําตนใหเขาเลี้ยงงาย เพราะ
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วาพระสงฆ หรือนักบวช เปนผูมีอาชีวะหรือการเลี้ยงชีพเนื่องดวยผู
อื่น หมายความวาไมไดทํามาหาเลี้ยงชีพดวยตนเอง ตองอาศัย
ปจจัย ๔ คือ ทานที่ญาติโยม ทายกทายิกาถวาย

ญาติโยมนั้นเขาทํามาหาเลี้ยงชีพ กวาจะไดเงินไดปจจัย ๔ 
มา บางทีลําบากยากเย็นมาก แลวเขาตองเอาปจจัย ๔ น้ันมาจัด
แบงถวายใหแกนักบวช ใหแกพระสงฆอีก

เพราะฉะนั้น พระสงฆก็ไมควรจะจุกจิกจูจ้ี หรือปรนเปรอ
เอาใจตนเองในเรื่องปจจัย ๔ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ควรทําตัวให
ชาวบานเขาเลี้ยงงาย เมื่อตัวเองมีความรูจักประมาณในอาหาร
แลว จิตใจก็จะไดปลอดโปรง ไมตัองมัวหวงกังวลในเรื่องอาหาร 
และก็จะสามารถทําหนาที่ของตนไดบริบูรณดวย จะไปไหนก็ไปได
งาย ถามัวหวงแตความสุขสบายทางรางกาย มัวแตหวงเรื่อง
อาหารแลว ก็คงไปไหนไดยาก จะทําหนาที่เผยแผพระศาสนาได
อยางไร

เพราะฉะนั้น ทานก็ใหมีหลักในการรูจักประมาณในอาหาร 
เมื่อรูจักประมาณในภัตตาหารแลว ก็เกื้อกูลแกการบําเพ็ญธรรม
ขออื่นๆ ท้ังหมด มีความสันโดษ มีการบําเพ็ญเพียร เปนตน ก็จะ
ทําใหสะดวกทุกอยางทุกประการ อันนี้ก็กลาวโดยยอ

ตอไปก ็ปนฺตจฺ สยนาสน ํมท่ีีน่ังทีน่อนอนัสงดั หมายความ
วา นักบวชหรือสมณะนักเผยแผพระศาสนานี้ จะตองรูจักยินดีในที่
สงัดดวย ไมใชยินดีในการคลุกคลี ลักษณะที่ตรงขามกับการยินดี
ในที่สงัดก็คือ การชอบคลุกคลี การชอบคลุกคลีกับหมูคณะนั้นทํา
ใหไมมีเวลาบําเพ็ญเพียร ทําใหจิตใจฟุงซานวุนวายไดงาย
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นักบวชที่จะทําหนาที่ไดดีน้ัน ไมวาจะเปนการบําเพ็ญ
ประโยชนตน เพื่อความกาวหนาในธรรรมก็ดี หรือจะขบคิดธรรมะ
เพื่อท่ีจะนําไปสั่งสอนผูอื่นก็ดี จะตองรูจักใฝหาความสงัด จึงจะ
บําเพ็ญหนาที่ไดผลดี กาวหนาเจริญงอกงามในธรรม

ตอไปขอสุดทาย อธิจิตฺเต จ อาโยโค เมื่อยินดีในที่สงัด
แลว ก็บําเพ็ญเพียรประกอบในอธิจิต คือการฝกฝนพัฒนาจิตใจ
ตนเอง ซ่ึงเปนหลักสําคัญของพระภิกษุ

สมณะนั้น หลักสําคัญอยูท่ีการฝกจิต สําหรับชาวบานอาจ
จะยุงเกี่ยวกับเรื่องทางกายมาก เชน วุนวายในการประกอบอาชีพ 
มีภาระในเรื่องสังคม ในเรื่องครอบครัว เปนตน แตพระภิกษุสงฆ
น้ันไดสละเวนวางจากสิ่งเหลานั้นมาแลว เมื่อสละมาแลว ก็มุงเนน
การบําเพ็ญเพียรทางดานจิตใจ พัฒนาจิตใจของตนเองเพื่อใหกาว
หนาในธรรม

เมื่อบําเพ็ญเพียรในทางอธิจิต พัฒนาจิตของตนดีแลว ก็
จะเปนบาทฐานใหมีความเจริญทางปญญา ไดเจริญสมถะและ
วิปสสนาแลว ก็จะเขาถึงจุดหมายที่พระพุทธเจาไดแสดงไวใน
คาถาที่ ๑ ท่ีบอกวา “นิพพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา พระพุทธเจาทั้ง
หลายกลาวนิพพานวาเปนธรรมสูงสุด หรือบรมธรรม”

นอกจากบรรลุจุดหมายที่เปนประโยชนตนสูงสุดแลว ก็ทํา
หนาที่ตอผูอื่นไดดีดวย

นอกจากนี้ก็เปนตัวอยางใหเขาเห็นวา การบําเพ็ญเพียรใน
ทางจติใจ ทําจติใจของตนเองใหด ี พฒันาจติใจน้ันมคีณุประโยชน
อยางไร ถาพระสงฆไมเปนตัวอยางในอธิจิต ยังคงวุนวายทางโลก
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มากมายแลว ชาวบานจะเห็นดีไดอยางไรวาการพัฒนาจิตใจน้ันมี
ประโยชน จึงตองทําใหเขาเห็นเปนตัวอยางดวย

ตกลงวา น่ีเปนปฏิปทา เปนขอปฏิบัติ เปนทางดําเนิน
สําหรับผูท่ีทําหนาที่เผยแผพระศาสนา เปนผูนําของประชาชนใน
การเดินทางเขาสูธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา จะพึงยึดถือ
เปนหลักปฏิบัติตอไป

ท่ีกลาวมานี้ก็เปนคําอธิบายโดยทั่วไปและเบื้องตนเกี่ยว
กับโอวาทปาฏิโมกข ท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงในวันจาตุรงค
สันนิบาต หรือวันโอวาทปาฏิโมกข อาตมภาพไดแสดงสาระสําคัญ
มาพอสมควรแกเวลา

ในวันมาฆบูชา เมื่อ ๒๕๒๗ ปมาแลว พระพุทธเจาได
แสดงคําสอนอันนี้ และวันนี้เราทั้งหลายก็มาบรรจบวันมาฆบูชา
อีกครั้งหนึ่ง ในฐานะที่เปนลูกศิษย เปนสาวก เปนผูดําเนินตาม
ปฏิปทาของพระพุทธเจา รวมทั้งพระอรหันตท้ังหลายที่มาประชุม
ในมหาสันนิบาตครั้งนั้น พวกเราก็ควรพิจารณาใสใจในคําสอน
ของพระพุทธเจาที่ไดทรงแสดงไว

นอกจากทําความเขาใจใหถูกตอง ใหรูวาวันสําคัญที่ตน
นับถืออยูน้ันมีความหมายอยางไร มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้นบาง
แลว ก็จะไดนําคําสอนมายึดถือปฏิบัติ นํามาใชใหเปนประโยชน
แกชีวิตของตนเอง ตลอดจนบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่นใหเกิดความ
สุข ความเจริญ และความสงบโดยทั่วไปในสังคม

เมื่อทําไดอยางนี้ ก็จะเปนการบูชาพระพุทธเจาโดยการ
ปฏิบัติท่ีเรียกปฏิบัติบูชา ถาทําทั้ง ๒ อยาง คือมีท้ัง อามิสบูชา การ
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บูชาดวยอามิส และ ปฏิบัติบูชา การบูชาดวยการปฏิบัติ ก็จะเปน
การบูชาที่ยอดเยี่ยมสมบุรณ

สําหรับคฤหัสถน้ันเริ่มดวยอามิสบูชาเปนพื้นฐาน แลวก็นํา
เขาสูปฏิบัติบูชา สําหรับพระสงฆน้ันก็เนนที่ปฏิบัติบูชา นําหนา
ประชาชนใหกาวหนาในปฏิบัติบูชายิ่งๆ ข้ึนไป

เราทั้งหลาย เมื่อถึงวันมาฆบูชาแลว ก็ขอเชิญชวนใหทํา
จิตใจใหผองใส นําเอาโอวาทปาฏิโมกขน้ันมาปฏิบัติ

อยางนอยเราก็ทําไดในหลักปฏิบัติท่ัวไปที่อยูในคาถาที่ ๒ 
คอื สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํการไมทําความชัว่ทัง้ปวง กสุลสสฺปูสมปฺทา
การบาํเพญ็กศุลคอืความดใีหถงึพรอม สจิตตฺปรโิยทปน ํการทาํจติใจ
ของตนใหผองใส ทําไดท้ังในเฉพาะเวลานี้ซ่ึงเปนปจจุบัน และก็ทํา
ไดในระยะยาวตอไป

ท่ีวาทําไดเฉพาะในเวลาบัดนี้ ก็คือ หนึ่ง เราไมทําความชั่ว
ท้ังปวง ขณะนี้เรานั่งกันอยูในที่น้ี เราเวนจากความชั่ว ไมทําความ
ช่ัวอะไรเลย ก็ดําเนินในขอท่ี ๑ ไดอยางนอยก็บางสวน

ขอท่ี ๒ กุสลสฺสูปสมฺปทา บําเพ็ญความดี หรือทําความดี
ใหถึงพรอม ขณะนี้เราก็มาเจริญศรัทธา เจริญฉันทะในธรรม มาฟง
ธรรม ประกอบในบญุกริิยาวตัถ ุ ญาตโิยมทัง้หลายกไ็ดประกอบบญุ
ในการนี้อยูตลอดเวลาในการเดินทางนี้ ท่ีไดมานมัสการสังเวชนีย-
สถาน ก็ตั้งใจเปนกุศลในเบื้องตนอยูแลว น่ีก็คือการประกอบกุศล
เริ่มตั้งแตกุศลเจตนา

นอกจากนั้น ญาติโยมยังไดอุปถัมภใหพระสงฆไดมา
นมัสการดวย และในการเดินทางก็ไดบําเพ็ญทานเรื่อยมา ท้ังทาน
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ท่ีเปนสวนบุพภาคใหเกิดการเดินทาง โดยอุปถัมภทุนรอนใหพระ
สงฆสามารถเดินทางได และเมื่อขณะเดินทางก็ไดถวายภัตตาหาร
อุปถัมภบํารุงใหกําลังในการเดินทางอยูตลอดเวลา เปนการ
บําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุท่ีเปนสวนบุญสวนกุศล ทําความดีอยูเรื่อย
ไป ท้ังที่แสดงออกทางกาย ชวยเหลือขวนขวาย ทางวาจา พูดดี 
และทางจิตใจที่บําเพ็ญศรัทธา เปนตน ดังที่ไดกลาวแลว

ประการที่ ๓ ก็ทําจิตใจของเราใหบริสุทธิ์ผองใสตามหลัก 
สจิตฺตปริโยทปนํ เมื่อจิตใจของเรามีศรัทธาแลว จิตใจนั้นก็ผองใส
เบิกบาน ยิ่งถามีความรําลึก คือมีอนุสติในพระพุทธคุณ พระ
ธรรมคุณ พระสังฆคุณ จิตใจก็สดชื่นราเริงบันเทิงในธรรม จัดเปน
การปฏิบัติตามหลักคําสอนในพระคาถาที่ ๒

ท่ีไดกลาวมานี้ เปนคําเชิญชวนใหเราทั้งหลายกระทําการ
บูชาในวันมาฆบูชา เพื่อใหสมกับท่ีวันนี้เปนวันสําคัญในทางพระ
พุทธศาสนา แมเราจะไมไดมีการทําพิธีดังที่นิยมทํากันมาตาม
ประเพณี แตดวยวิธีปฏิบัติบูชานี้ ยอมถือวาเปนการเฉลิมฉลองวัน
มาฆบูชาที่ไมยิ่งหยอนวาการกระทําอื่นใดท้ังสิ้น

แทจริง อาจจะเปนการบูชาที่เปนการพิเศษดวยซ้ํา เพราะ
วา ดวยการที่ไดมานมัสการสังเวชนียสถานแลวนี้ จึงทําใหจิตใจ
ของเรามีศรัทธาเพิ่มพูนยิ่งขึ้น มีฉันทะในธรรมยิ่งขึ้น ญาติโยมอาจ
จะมีปตี มีความปลาบปลื้มใจ อันนี้แหละเปนการบูชาที่มีความ
สําคัญมาก มีอานิสงสอยางพิเศษ ซ่ึงเปนขอท่ีนาอนุโมทนา

อาตมภาพเห็นวา ถามีเวลาก็นาจะกลาวความสืบเนื่องตอ
ไปเกี่ยวกับเหตุการณสําคัญในพระพุทธศาสนาดวยใหมากขึ้นไป
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อีก เพื่อโยมจะไดมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวของ ใหมอง
เห็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากลมกลืนกับการที่เราไดเดินทาง
มาประเทศอินเดีย

คือวา นอกจากเราจะเขาใจธรรมะ มีศรัทธาในการบําเพ็ญ
ธรรมะ ประพฤติปฏิบัติธรรมะแลว เราก็ควรเขาใจเรื่องราวความ
เปนมาของพระพุทธศาสนาดวย เพราะความเขาใจเชนนั้นจะทําให
เรามองเห็นภาพของพระพุทธศาสนาชัดยิ่งขึ้น และการมองเห็น
ภาพ เห็นเหตุการณตางๆ ชัด ก็จะทําใหเกิดความเขาใจซึ่งจะนําไป
สูการปฏิบัติท่ีถูกตองยิ่งขึ้นดวย เชน เราจะมีทัศนคติท่ีถูกตอง มี
หลักในการวินิจฉัยวาอะไรถูกอะไรผิดมากยิ่งขึ้น

แลวความเขาใจธรรมะที่สัมพันธกับความเขาใจในสภาพ
แวดลอมน้ี จะนําไปสูการปฏิบัติท่ีดําเนินแนวแนถูกทางในคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจายิ่งๆ ข้ึนไป

อาตมภาพไดกลาวมาแลวในแงของหลักธรรมคําสอน ใน
โอกาสหนาก็จะโยงกลับมาสูเหตุการณในทางพระพุทธศาสนาตอ
ไป ตอนนี้อยากจะขอหยุดพักผอน เพราะอาจจะตองดูวาเวลาลวง
เลยไปเทาใด สมควรจะใหพระสงฆไดฉันภัตตาหาร แลวหลังจาก
น้ันจะไดพิจารณากันใหม เจริญพร



๗
บทเรียนจากอดีต

ขอเจริญพร โยมคณะบุญจาริกทุกทาน
อาตมภาพขอเรียกชื่อไปพลางๆ วา คณะบุญจาริก โดยทั่ว

ไปนิยมเรียกกันวา ผูเดินทางแสวงบุญ แตมานึกดูท่ีเรียกวาผูเดิน
ทางแสวงบุญนี้ ความหมายจะแคบไปหนอย

คําวา “บุญจาริก” น้ี มีความหมายกวาง แปลวา การจาริก
ท่ีเปนบุญ หรือการจาริกเพื่อบุญไดท้ังนั้น เพราะวาผูเดินทางนั้น มี
ความเปนบุญตั้งแตกอนการเดินทางแลว คือตั้งใจเปนบุญ เปน
กุศลไปแลว วาจะไปนมัสการสถานที่สําคัญเกี่ยวกับพระพุทธเจา 
แลวเมื่อไป ก็ไปยังสถานที่เปนบุญ สถานที่ดีงาม ไปถึงแลวก็ไปทํา
บุญ ทําบุญเสร็จแลวเดินทางกลับมา ระลึกขึ้นจากจิตใจที่ผองใส 
มีความสุข มีความปติปลาบปลื้มเอิบอิ่มใจ เปนบุญอีก

ถาไดอยางนี้ ก็เรียกวาเปนการจาริกบุญ เปนบุญตลอดตั้ง
แตตน จนกระท่ังแมภายหลังจบการเดินทางแลว ก็ไดบุญเรื่อยไป 
นึกขึ้นมาเมื่อไร ก็เปนบุญเปนกุศลเมื่อน้ัน

แมโยมที่ไมไดเดินทางไปดวย วันนี้มารวมฟงรวมชมหลาย
ทาน ก็ทําบุญดวยกัน เพราะวา แมไมไดไปดวยตนเอง ก็รวม
อนุโมทนากับโยมที่ไดไปทําบุญ นอกจากนั้นก็ยังไดชวยสนับสนุน
ในดานทุนอุปถัมภ เปนตน ขอยกตัวอยางเชน โยมเล็ก เจาของ
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บานนี้ ก็ไดอุปถัมภทุนชวยเหลือในดานการเดินทางเปนอันมาก 
โยมสรอยนั่งอยูในที่น้ี ไมไดไป แตก็ไดถวายทุนชวยเหลืออุปถัมภ
ไป อยางนี้เปนตน ก็ถือวาไดบุญเหมือนกัน

และวันนี้ เมื่อมาชมการเดินทางที่เปนบุญเปนกุศล ถาทํา
จิตใจดวยดี มีความปติอิ่มเอิบใจ มีจิตใจผองใสเบิกบาน ก็ไดบุญ
เพิ่มเติมอีก

ทีน้ี เพือ่ใหการชมและการฟงสไลดตอไปนีชั้ดเจน อาตมภาพ
ก็อยากจะทบทวนการเดินทางนิดหนอย อาตมภาพไดแจกแผนที่
ไป เขาใจวาโยมมีอยูแลว เอามาดูสักนิดเปนการทบทวน ถาไดดู
แลว เวลาฟงก็ตาม เวลาชมสไลดก็ตาม เมื่อพูดถึงขึ้นมา ก็จะมอง
เห็นภาพชัดเจนขึ้นดวย

ขอทบทวนเสนทางตามแผนทีน้ี่ อาตมภาพขดีไว เสนสแีดง
เปนเสนทางรถยนต เสนสีนํ้าเงิน เปนทางเครื่องบิน

ทวนสรุปการเดินทาง
เริ่มแรก คณะเดินทางโดยเครื่องบิน บริษัทการบินไทย ไป

ลงที่เมือง กัลกัตตา อยูทางขวามือสุดนั้น เปนจุดเริ่มตน เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ ตอนแรกแวะที่วัดเบงกอลกอน เปนวัดของพระชาว
เบงกอล แตวาอยูในอินเดีย ไมไดคางคืน ไปข้ึนรถไฟเดินทางตอไป
ในวนันัน้เอง สูเมอืงคยา แลวกข้ึ็นรถยนตตอไปพกัที ่วัดไทยพทุธคยา
ชมสถานที่ตรัสรู คางคืนที่วัดไทยพุทธคยาในคืนวันที่ ๒๔ อีกหนึ่ง
คืน
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แลววันที่ ๒๕ ก็เดินทางไปเมือง ราชคฤห แวะเยือนเวฬุวัน
และเขาคิชฌกูฏ เปนตน แลวเดินทางตอไปยังเมือง นาลันทา คาง
คืนที่นาลันทานั้น ๑ คืน ชมนาลันทามหาวิหาร วัดใหญท่ีถือวา
เปนมหาวิทยาลัยแรกของโลก มีทานมหายอด เปนผูนําชม ตอจาก
น้ันก็เดินทางกลับมาท่ีวัดไทยพุทธคยาอีกครั้ง นอนคางที่วัดไทย
พุทธคยาคืนวันที่ ๒๖

จากนั้น  วันที่ ๒๗ หลังจากชมแมนํ้าเนรัญชราตรงวัด
มหันตของฮินดูแลว ก็เดินทางตอไปยัง เมืองพาราณส ี (วาราณส)ี 
หรอืเบนาเรส (Benares) ไปพกัทีวั่ดไทยสารนาถ ซ่ึงพระครูประกาศ
สมาธิคุณไปสรางไว แตตอนนี้ทานมรณภาพแลว มีพระภิกษุชาว
อินเดียเปนผูรักษาการอยู ท่ีวัดนี้ไดคางคืนถึง ๓ คืน คือคืนวันที่ 
๒๗, ๒๘ กุมภาพันธ และวันที่ ๑ มีนาคม

เชาวันที่ ๒๘ ไปชมเจาขัณฑีสถูป และสถานที่แสดง
ปฐมเทศนาที่สารนาถ หรือปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตอนบาย ชม
พิพิธภัณฑแลวเดิมชมสวนกวางและวัดเชน ท่ีอยูในบริเวณเดียว
กัน

รุงขึ้นวันที่ ๑ มีนาคม เชาไปลองแมนํ้าคงคา ตรงทาที่คน
มาลางบาปและเผาศพกันมาก ตอนสายไปแวะเยี่ยมวัดธิเบต กลับ
มาฉันเพลที่วัด ตอนบายไปเฝามหาราชาแหงเมืองพาราณสีท่ี
รามานคร และไปที่มหาวิทยาลัยพาราณสี (Banaras Hindu 
University) พบกับพระภิกษุนักศึกษาไทยแลว ก็ไปเยี่ยมโพรเฟส-
เซอรรามัน อาจารยคนหนึ่งของมหาวิทยาลัยดวย
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วันรุงขึ้น เดินทางไปยังเมืองกาเซีย หรือท่ีเราเรียกตาม
ศัพทพทุธศาสนาวา เมอืงกสุนิารา โดยผานเมอืงโครกัขปรู หรอืโครกัข
ปุระ หรือโครักขบุรี ไปเมืองกุสินารา นอนคางที่น่ัน ๑ คืน คือคืนวัน
ท่ี ๒ มีนาคม ไปนมัสการสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจา ซ่ึงมี
สถูปปรินิพพาน มีวิหารพระอนุฏฐานไสยา คือพระพุทธปาง
ปรินิพพาน วันรุงขึ้นก็ไปท่ีมกุฏพันธนเจดีย สถานที่ถวายพระเพลิง
พระบรมศพของพระพุทธเจา

วันที่ ๓ มีนาคม คณะเดินทางตอไปยัง  เมืองสาวัตถี ตาม
ศัพทสันสฤตเขาเรียก ศราวัสตี เราเรียก สาวัตถี ในแผนที่เขียน
ตามแบบสันสฤตเปน ศราวัสตี ไปนอนคางที่วัดไทย ของทาน
อาจารยประเสริฐ หรือท่ีชาวไทยในอินเดียเรียกวา ฤาษีเสริฐ ไดไป
ชมพระเชตวันมหาวิหาร วัดสําคัญที่พระพุทธเจาประทับอยูนานที่
สุดถึง ๑๙ พรรษา

ในที่ใกลๆ น้ัน ก็จะเปนเขตแดนระหวางอินเดียกับเนปาล 
มีสถานที่สําคัญแหงหนึ่งชื่อวา ลุมพินี อันเปนสถานที่ประสูติ แต
คณะไมไดเดินทางไป เพราะการเดินทางโดยรถยนตเขาไปจากเขต
อินเดียลําบาก เราไมไดเดินทางโดยเครื่องบิน ซ่ึงตองไปลงที่
กัตมัณฑุ แลวไปที่ลุมพินีอีกตอหนึ่ง เปนอันวาคณะตัดรายการที่
ลุมพินี คือสถานที่ประสูติไปเสีย

ตอจากสาวัตถี ก็เดินทางไปคางที่เมืองลักเนา คราวนี้มา
ขางลาง เมืองลักเนานี้เปนเมืองผานไปพักแรมเทานั้นเอง เปนคืน
วันที่ ๔ มีนาคม คาง ๑ คืน แลวเดินทางตอไป ผานเมืองกานปูระที่
อยูขางลาง แลวขึ้นเลยผานไปเฉยๆ ไปยังเมืองอัครา ชมปอม เมือง
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อัครา (Agra Fort) วันรุงขึ้น จึงไปชมทัชมาฮาล ซ่ึงอยูท่ีเมืองอัครา
น้ี น้ีเปนวันที่ ๕ มีนาคม

ตอจากนั้น วันรุงขึ้นก็เดินทางไป เมืองชัยปุระ ซ่ึงอยูทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ไปชมปราสาทแอมเบอร แตเขาปด เพราะ
ตอนนั้นเปนเทศกาลโฮลี่ท่ีชาวอินเดียพากันเลนสนุกสนาน ซ่ึงไม
เหมาะสําหรับผูเดินทาง ไดคางแรมท่ีน่ัน ๑ คืน คงเปนคืนวันที่ ๖ 
มีนาคม ตอจากนั้นก็เดินทางไปยังเดลี เมืองหลวงของประเทศ
อินเดีย คางแรมท่ีน่ัน ๑ คืน ไปพักเฉยๆ เปนคืนวันที่ ๗ มีนาคม

ตอจากเมืองเดลีเปนเสนทางที่ขีดดวยหมึกสีนํ้าเงิน หมาย
ความวาเดินทางโดยเครื่องบิน เริ่มดวยไปเมืองออรังคาบาดขาง
ลาง แตเครื่องบินแวะที่เมืองอุทัยปุระดวย อาตมภาพก็เลยขีดไวให
ดูวาเครื่องบินแวะ แตเราไมไดแวะ จากเมืองออรังคาบาดนี้ เราได
ไปชม ถ้ําเอลโลรา ซ่ึงเปนถ้ําจํานวนหนึ่งมีมาก คือมีท้ังถ้ําพุทธ
ศาสนา ฮินดู เชน ชมไดเพียงบางถ้ําก็ถึงเวลาค่ํา ไปค่ําที่ถ้ํา
ไกรลาสของฮินดูพอดี

วันรุงขึ้นคณะสละเวลาทั้งวันใหแก ถ้ําอชันตา ซ่ึงเปนถ้ํา
ของฝายพุทธศาสนาลวนๆ คางที่ออรังคาบาดทั้งหมด ๒ คืน ตรง
กับวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม

จากนั้นก็เดินทางกลับโดยเครื่องบินมาเดลี คางที่เดลี ๑ 
คืน คือคืนวันที่ ๑๐ แลวเดินทางตอข้ึนไปยังแควนแคชเมียร โดย
ทางเครื่องบินเชนเดียวกัน ก็ไปลงที่เมืองศรีนคร ท่ีคนไทยฟงเสียง
แขกเรียกเปนศรีนาการ ท่ีจริงก็คือ ศรีนคระ หรือศรีนคร
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แวะที่ เมืองศรีนคร น้ี แลวไปชมภูเขา ชมหิมะ โดยเดิน
ทางดวยรถยนตไปกุลมารค อยูทางซายมือท่ีขีดแดง ไปคางใน
ทะเลสาบบนเรือ รวมทั้งหมด ๒ คืน

ตอนแรกกะไววาจะคางที่เคชเมียรเพียง ๒ คืนตามหมาย
กําหนดการเดิม แตเมื่อไปข้ึนเครื่องบิน ปรากฏวาเครื่องบินเที่ยวนี้
ถูกยกเลิกไป ทําใหคณะตองไปคางที่โฮเต็ล ริมทะเลสาบ ตามที่
บริษัทการบินจัดใหเพิ่มอีก ๑ คืน รวมเปนคางที่แคชเมียร ๓ คืน 
รายการที่เดลีก็เลยถูกตัดไป ๑ วัน

แลววันที่ ๑๔ ก็เดินทางจากศรีนครกลับ เมืองนิวเดลี และ
เดินทางกลับเมืองไทยเชาตรูของวันที่ ๑๕ มีนาคม

ท้ังหมดนี้ก็เปนรายการที่ผานมา อาตมภาพคิดวา จากที่ได
ดูตามแผนที่ ก็จะทําใหเห็นสถานที่ท่ีไปไดชัดเจนขึ้น เวลาทบทวน
ความทรงจําก็จะงายดวย

อาตมภาพขอเลาสรุปนิดหนึ่งถึงสถานที่ท่ีเดินทางไปนี้
อาตมภาพไดกลาวไวครั้งหนึ่งวา เราเดินทางไปนั้น ระยะชวงตน
เปนดินแดนที่อยูในเขตพุทธภูมิ

เขตพุทธภูมิ ในที่น้ี หมายถึงสถานที่เกี่ยวของกับองคพระ
พุทธเจาในสมัยพุทธกาล ดินแดนนี้เราเดินทางจากกัลกัตตาเขาไป
หา กัลกัตตาเองก็ยังไมเขา ตองเริ่มนับตั้งแตพุทธคยาเปนตนไป 
จนกระทั่งถึงสาวัตถี ชวงตนนี้อยูในเขตพุทธภูมิ หรือดินแดนที่มี
พุทธสังเวชนียสถานและสถานที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจาในสมัย
พุทธกาล ตั้งแตพระองคยังมีพระชนมอยู
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ดินแดนที่เราเดินทางไปหลังจากนั้นทั้งหมด ไมเกี่ยวของ
กับพระพุทธเจาสมัยยังมีพระชนมอยูโดยตรง มีบางแตวาเราไมได
เกี่ยวของในการเดินทาง ก็ถือวาตอจากนั้นไปเปนดินแดนหลัง
พุทธกาล เชนอยางถ้ําอชันตา เริ่มตั้งแต พ.ศ. ๓๐๐ – ๔๐๐ หรือ
สามรอย ถึงสี่รอยป หลังพุทธปรินิพาน เปนเรื่องพระพุทธศาสนา
ในยุคหลัง เมื่อพระสาวกไดสืบตอพระพุทธศาสนาสงทอดกันมา

จุดสําคัญที่เราตองการไปดู ก็คือชวงแรก ทีน้ีในสถานที่
ชวงแรกที่เปนดินแดนพุทธภูมิ ตั้งแตพุทธคยาไปสาวัตถีน้ัน ก็มี
สถานที่ท่ีเรียกวา สังเวชนียสถาน โดยตรง ๔ แหง ไดแก สถานที่
ประสูติ ตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และเสด็จดับขันธปรินิพพาน

ท่ีประสูติ ก็คือท่ีลุมพินีวัน ซ่ึงคณะไมไดไป ท่ีตรัสรู คือท่ี
พทุธคยา ซ่ึงคณะไปถงึเปนแหงแรก ท่ีแสดงปฐมเทศนา คอืท่ีสารนาถ
ซ่ึงเปนชื่อปจจุบันของปาอสิปิตนมฤคทายวนั และทีป่รินิพพาน คอืท่ี
กสุนิารา หรือในแผนที่น้ีเรียกวา กาเซีย

ในสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหง คณะไดเดินทางไป ๓ แหง ก็
ตัดลุมพินีออกไป เหลือท่ีตรัสรู แสดงปฐมเทศนา และปรินิพาน

แมวาจะเดินทางไปไมครบ ๔ แหง แตถามองในแงเกี่ยวกับ
พระพุทธเจาแท ๆ ก็ถือวาครบ เพราะวาตอนประสูติน้ันยังเปนเจา
ชายสิทธัตถะอยู พระพุทธเจาแทๆ ท่ีอุบัติเปนพุทธะจริงก็ตองที่
ตรัสรู น่ันคือท่ีเกิดของพระพุทธเจา ก็ไดไปแสดงปฐมเทศนาเริ่ม
ทํางาน ตั้งตนที่สารนาถ ปฏิบัติงานเรื่อยไป จนกระทั่งปรินิพพานที่
กุสินารา น้ีก็เปนเรื่องเกี่ยวกับพระองคพระพุทธเจาแทๆ

ทีน้ี อาตมภาพเคยพูดถึงเรื่อง รูปกาย กับ ธรรมกาย ตาม
หลักนี้ก็อาจจะพูดแบงเปนวา ในบรรดาสังเวชนียสถานทั้ง ๔ แหง
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น้ัน ลุมพินี เปนที่อุบัติของพระรูปกาย ท่ีปรินิพพานคือกุสินารา 
เปนที่สิ้นสุดแหงพระรูปกายของพระองค สวนธรรมกายนั้นเริ่มตน
เมื่อตรสัรูท่ีพทุธคยา คอืเปนทีอ่บัุตขิองธรรมกาย

ถาถามวา พระพทุธเจาอุบัติโดยรูปกายที่ไหน ก็ตอบวาที่
ลุมพินีวัน แตถาอุบัติโดยธรรมกายที่ไหน ก็อุบัติท่ีพุทธคยา

ตอมา เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานที่กุสินารา เราถือเปนที่
สิ้นสุดแหงรูปกาย แตสวนพระธรรมกายนั้นไมสิ้นสุดไปดวย เพราะ
เมื่อกอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินารา พระองคไดตรัสแก
พระอานนท ซ่ึงอยูในสถานที่ปรินิพพานโดยใกลชิด วา

“ธรรมแลวินัยใด ท่ีเราไดแสดงแลว บัญญัติแลว แกเธอ
ท้ังหลาย ธรรมแลวินัยนั้นแหละ จะเปนศาสดาของเธอทั้งหลาย
เมื่อเราลวงลับไปแลว”

ก็หมายความวา พระธรรมกายที่เราเรียกพระธรรมวินัยนั้น 
ดํารงอยูเปนตัวแทนของพระพุทธองคสืบมา

พระธรรมกายนี้ พระพุทธเจาไดชวยกอใหเกิดขึ้นในผูอื่น
เปนคนแรกก็คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ณ สถานที่แสดงปฐม
เทศนา หรือสารนาถ หรือปาอิสิปตนมฤคทายวัน แตเมื่อ
ปรินิพพานนั้น พระองคไดประดิษฐานพระธรรมวินัยไวมั่นคงแลว 
ทําใหมีการขยายเผยแพรธรรมกายแกผูอื่นสืบตอออกไปมากมาย

เพราะฉะนั้น แมพระองคจะเสด็จดับขันธปรินิพพานสูญ
สิ้นสลายโดยรูปกายแลว แตธรรมกายก็ยังสามารถที่จะอุบัติข้ึนใน
ผูอื่นสืบตอมา หมายความวา เมื่อผูใดไดมองเห็นเขาถึงธรรมกาย
แลว ก็สามารถเฝาพระพุทธเจาไดตลอดเวลา และธรรมกายนี้
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แหละเปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหพระพุทธเจาดํารงอยูกับเรา เพราะ
วาในบัดนี้องคพระพุทธเจาที่มีพระชนมชีพอยู มีท้ังรูปกาย และ
ธรรมกายพรอมอยูในองคน้ัน ก็ไดสิ้นสุดสลายไปที่กุสินารา แลว
ตอจากนั้นมา เราก็ไดอาศัยธรรมกายนี้เองเปนเคร่ืองสําหรับเขาถึง
พระพุทธเจา

เราอาจจะมีรูปเคารพ เปนพระพุทธรูป ทําดวยทองคํา 
ทองแดง ทองเหลือง สําริด ตลอดจนกระทั่งหิน ปูน ไมตางๆ แต
วตัถเุหลานัน้ ถาไมมธีรรมกายเปนเครือ่งยนืยนัแลว กไ็มมคีวามหมาย

อยางที่เราเดินทางไปประเทศอินเดีย ก็ไดพบเห็นวัตถุน้ี
จํานวนมากมาย วัตถุเหลานั้น เมื่อพระธรรมปลาสนาการสูญสิ้น
ไปจากแผนดิน ไมมีคําสอนในทางพุทธศาสนาเหลืออยู ผูคนที่น้ัน
เขาก็ไมรูจัก

คนอินเดียจํานวนมากมายไมรูจักพระพุทธเจา เห็นพระ
พุทธรูปก็ไมรูวาอะไร กลายเปนของไมมีคา ไมมีความหมาย เปน
เพียงทอง เปนเพียงดิน หิน ปูน ไม เทานั้น แลวบางทีเขาก็เอาไปใช
ในทางที่ทําใหเราเกิดความสะเทือนใจอีกดวย โดยกระทําการที่
เรียกวาลบหลูดูหมิ่นอะไรตางๆ น่ันก็เพราะเขาไมรูจักคุณคา

เพราะฉะนั้น จึงเปนเครื่องเตือนใจพุทธศาสนิกชนวาจะ
ตองชวยกันทําธรรมกายใหปรากฏยั่งยืนอยูตลอดไป เพื่อใหเรา
สามารถเขาถึงพระรัตนตรัย สามารถเขาเฝาพระพุทธเจาได สิ่งที่
เรากอสรางไว เชน พระพุทธรูป เปนตน ก็จะมีคามีความหมาย 
ดวยธรรมกายปรากฏเปนเครื่องยืนยันอยูน้ีเอง

น่ีก็เปนเรื่องโดยยอในฝายที่เกี่ยวกับพุทธสังเวชนียสถาน
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ทีน้ี นอกจากพุทธสังเวชนียสถานโดยตรงแลว คณะยังได
เดินทางไปเยี่ยมเยียนสถานที่เกี่ยวของกับพระพุทธองคอื่นๆ ท่ี
สําคัญก็คือ เมืองราชคฤห กับเมืองสาวัตถี

ท่ีเมืองราชคฤห คณะไดเขาไปในสถานที่พระพุทธเจาเคย
ปรากฏพระรูปกาย ประทับอยู คือท่ีพระคันธกุฎี บนเขาคิชฌกูฏ 
ไดไปทําวัตรสวดมนต กลาวธรรมกถา ฟงธรรมกถากันที่น่ัน

อกีแหงหนึง่กค็อื สาวตัถ ี ท่ีเชตวัน ซ่ึงอาตมภาพไดกลาวแลว
วาเปนทีท่ี่พระพทุธเจาประทบัอยูนานทีส่ดุ แสดงธรรมมากทีส่ดุทีน่ี่

สถานที่ ๒ แหงนี้ ควรจะกลาวถึงมากเปนพิเศษ
ราชคฤหเปนเมืองหลวงของแควนมคธ สาวัตถีเปนเมือง

หลวงของแควนโกศล ๒  แควนนี้ เปนแควนมหาอํานาจที่ยิ่งใหญท่ี
สุดในครั้งพุทธกาล นอกจากมีความสําคัญในทางการเมืองแลว ก็
มีความสําคัญในทางพุทธศาสนามากที่สุดดวย

แควนมคธนั้น มีความสําคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
ตลอดมา เปนเวลาหลายรอยป เริ่มดวยเมืองราชคฤหเปนที่
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาใหมั่นคง ครั้นมั่นคงแลว ก็เปนแหลงที่
จะกระจายเผยแพรคําสอนออกไป สวนเมืองสาวัตถี เปนเมืองที่
เมื่อพระพุทธเจาประดิษฐานพุทธศาสนามั่นคงดีแลว ก็เสด็จไป
ประทับอยูสบายๆ แลวแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อยไป

ถาจะเปรียบเทียบกัน ก็วาราชคฤหเปนฐานที่มั่นคง เปน
เหมือนดานหนาหรือปอมคายที่พระพุทธเจาทรงตั้งกองทัพธรรม 
แลวสงกองทัพธรรมนั้นดําเนินการขยายกระจายคําสอน

สวนเมืองสาวัตถีท่ีเชตวัน เปนแหลงปอนขอมูลหรือเตรียม
เสบียงให พระพุทธเจาเสด็จไปประทับท่ีน้ัน แลวก็แสดงธรรม
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ประทานเนื้อหาคําสอนตางๆ พระแมจะออกไปจากเมืองราชคฤห 
แตก็ไดคําสอนจากสาวัตถี หรือจากพระเชตวันนี้

เพราะฉะนั้น ๒ แหงนี้ ก็มีความสําคัญดวยกันทั้งคู
เราจะเห็นความเปนไปในประวัติศาสตรสนับสนุนเรื่อง

ท่ีอาตมภาพกลาวมานี้วา ท่ีสาวัตถี พระพุทธเจาประทับและแสดง
ธรรมมากก็จริง แตในดานเหตุการณสําคัญเกี่ยวกับการแพรหลาย
หรือขยายเผยแผพระพุทธศาสนา ราชคฤหเปนศูนยกลางทั้งหมด

ตอนแรก พระพุทธเจาเสด็จไปเมืองราชคฤห ทรงแสดง
ธรรมแกพระเจาพิมพิสาร และทําใหพระเจาพิมพิสาร พรอมท้ังขา
ราชบริพารและประชาชนนับถือพระพุทธศาสนา ตอมาอัครสาวก 
พระสารีบุตร พระโมคคัลลาน ก็ไดท่ีเมืองนี้ ทรงบําเพ็ญพุทธกิจจน
ประดิษฐานพระพุทธศาสนามั่นคง แตพระองคประทับท่ีน่ันเพียง 
๓ พรรษาเทานั้น ก็ทรงทํางานเรียบรอย ตอจากนั้นก็ไววางพระทัย
พระสาวกทั้งหลายได ใหทํางานกันไป

จนกระทั่งเมื่อพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานแลว เมือง
ราชคฤหหรือแควนมคธก็เปนสถานที่สําคัญในการทํางานทางพุทธ
ศาสนาอีก คือเปนที่ทําการสังคายนา พอพระพุทธเจาปรินิพพาน
ได ๓ เดือน ก็มีการจัดสังคายนาครั้งที่ ๑ จัดระเบียบคําสอนของ
พระพุทธเจาใหเปนหมวดหมู เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การ
สังคายนานั้นก็ทําที่เมืองราชคฤห แควนมคธนี้

ตอมาอีก ๒๐๐ กวาป มีพระเจาแผนดินผูยิ่งใหญเกิดขึ้น
คือ พระเจาอโศกมหาราช ครองแควนมคธ ตอนนั้นเมืองหลวงของ
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แควนมคธ ไดยายจากราชคฤหไปอยูท่ี เมืองปาตลีบุตร ปจจุบัน
เรียกปตนะ

เมืองปตนะนั้นในแผนที่น้ีก็มี เราไมไดไป อยูเลยจาก
นาลันทาไปนิดเดียว เปนเมืองหลวงของแควนมคธในยุคหลัง คือ
หลังจากราชวงศพระเจาพิมพิสารแลว ตอมาก็ยายเมืองหลวงไป
อยูท่ีปตนะ หรือปาตลีบุตรนี้ พระเจาอโศกครองราชยอยูท่ีเมือง
ปาตลีบุตร ก็ไดทําสังคายนาครั้งที่ ๓ สงพระธรรมทูตออกประกาศ
พระศาสนาจากปาตลีบุตรนี้

เพราะฉะนั้น มคธจึงเปนดินแดนที่ เผยแพรพระพุทธ
ศาสนา และทําหนาที่น้ีตลอดมา พระศาสนทูตที่มายังเมืองไทย 
มาสุวรรณภูมิ พระโสณะและพระอุตตระ ก็มาจากที่น่ี ในลังกา 
พระมหินท พระสังฆมิตตาเถรี ก็มาจากที่น่ี มาจากแควนมคธ 
เพราะฉะนั้น มคธจึงเปนถิ่นฐานสําคัญในทางพระพุทธศาสนาเปน
อยางมาก

จนกระทั่งมาถึงทายสุด ตอนพระพุทธศาสนาจะสูญสิ้น
จากอินเดีย ตอนนั้น ราชวงศท่ีครองอินเดียคือ ราชวงศปาละ ตอ
จากปาละ กม็รีาชวงศเลก็ชือ่ เสนะ เขามกัรวมเรยีกกนัในทางศลิปะ
วา ปาลเสนะ ปาละเปนราชวงศท่ีนับถือพุทธศาสนา ก็ครองราชย
ท่ีเมืองปาตลีบุตรเชนกัน จนกระทั่งมุสลิมบุกเขามาทําลายหมด

โดยนัยนี้ มคธจึงสัมพันธกับพระพุทธศาสนาตลอดมา 
และเพราะเหตุท่ีไดเปนสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา จึงมีวัด
วาอารามมากเหลือเกิน บางวัดก็ใหญโตเปนมหาวิหาร ท่ีเรียกเปน
มหาวิทยาลัยในปจจุบัน เชน นาลันทาก็อยูในแควนนี้
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เพราะเหตุท่ีมีวัดวาอารามมากนี้ แมเมื่อพระพุทธศาสนา
จะสูญสิ้นไปแลว ก็มีซากวัดวาอารามเหลืออยูท่ัวไป ตอมา คําวา 
มคธ ไดเลือนหายไปจากความทรงจําของชาวอินเดีย แตเพราะเหตุ
ท่ีมีวิหารหรือวัดมากมาย คําวา วิหาร หรือวัดนี้ก็กลายเปนชื่อของ
แควนหรือรัฐน้ีแทนมคธ แตคําวา วิหาร ไดแปลงมาเปน พิหาร

ตวั ว แผลงเปน พ ได เชนคาํวา วงศ กแ็ผลงเปน พงศ ได คาํ
วา วรรณ เปนพรรณ ได ตัว ว เปน พ ในภาษาไทยมีใชกันมากมาย 
ปจจุบัน ในแผนที่น้ีก็เขียนไววา “พิหาร” น่ีคือช่ือรัฐ หรือแควนนี้ใน
ปจจุบัน เดิมก็คือแควนมคธ แตเพราะเหตุท่ีมีซากวัดวาอารามมาก 
เมื่อช่ือเดิมหายไป ก็เลยเรียกตามสภาพที่เปนมาทางประวัติ
ศาสตรวา วิหาร หรือ พิหาร

ภาพชีวิตในพุทธกาล
นอกจากนี้ อาตมภาพก็อยากจะเลาใหเห็นภาพชีวิตของ

คนในยุคนั้น เพื่อจะไดเห็นภาพของมคธและโกศลเพิ่มข้ึน พรอม
ท้ังความสัมพันธระหวางเมืองทั้งสองนั้นเคยเลาไปบางแลววา พระ
เจาแผนดิน ๒ แควนนี้เปนญาติกันโดยการแตงงาน ทรงเปนพี่เขย
ของกันและกัน (อฺมฺ ํ ภคินีปติกา) คือ พระกนิษฐภคินีของ
แตละแควนไปเปนมเหสีของพระมหากษัตริยอีกแควนหนึ่ง พระ
เจาพิมพิสาร แหงแควนมคธ มีมเหสีเปนนองสาวของพระเจาปเสน
ทิโกศล แหงแควนโกศล พระเจาปเสนทิโกศลที่ครองกรุงสาวัตถี
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แหงแควนโกศลก็มีมเหสีเปนนองสาวของพระเจาพิมพิสารแหง
แควนมคธ

หรืออยาง อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซ่ึงเปนเศรษฐีประจํา
เมืองสาวัตถีแหงแควนโกศลก็มารูจักพระพุทธเจา มานับถือพระ
พุทธศาสนาที่กรุงราชคฤห เพราะแกมีเพื่อนเปนเศรษฐีท่ีกรุง
ราชคฤห โดยตางก็เปนพี่นองเขยของกันและกัน (อฺมฺ ํ
ภคินีปติกา) คราวหนึ่งมาเยี่ยมเยียนเพื่อน ตอนนั้นพระพุทธเจา
อุบัติข้ึนแลว แกก็เลยไดรูจักพระพุทธเจาแลวก็เลื่อมใส ประกาศ
ตนเปนพุทธศาสนิกชน เปนอุบาสก แลวนิมนตพระพุทธเจาเสด็จ
ไปท่ีแควนโกศลไปประทับท่ีสาวัตถี เปนครั้งแรกที่ทําใหพระพุทธ
เจาเสด็จไปสาวัตถี แลวแกก็ไดสราง เชตวัน ถวาย

อีกทานหนึ่งที่มีความสําคัญมากในพระพุทธศาสนาคือ 
มหาอุบาสิกาชื่อ วิสาขา ทานผูน้ีก็อยูท่ีสาวัตถีเชนเดียวกัน มหา
อุบาสิกาวิสาขานั้น พอช่ือวา ธนญชัยเศรษฐี ซ่ึงเปนลูกของ
เมณฑกเศรษฐี ผูเปนเศรษฐีใหญคนหนึ่งของแควนมคธ

แควนมคธนั้นรุงเรืองมาก มีเศรษฐีมาก แตกอนนี้แควนใด
จะแสดงความรุงเรืองของตน จะตองบอกไดวาตนมีเศรษฐีเยอะทีน้ี
แควนมคธมีเศรษฐีเยอะ แควนโกศลก็เลยขอเศรษฐีไปคนหนึ่ง 
ทํานองขอยืมเพื่อจะไปประดับเกียรติของแควน พระเจาโกศลขอ
เศรษฐีคนหนึ่งจากแควนมคธ ทางแควนมคธก็ใหธนญชัยเศรษฐี
ซ่ึงเปนลูกของเมณฑกเศรษฐีเดินทางไปยังแควนโกศล

ธนญชัยเศรษฐีไดไปสรางเมืองใหมข้ึนชื่อเมืองสาเกต อยู
ใกลๆ เมืองสาวัตถี ธนญชัยเศรษฐีก็เปนบิดาของนางวิสาขา 
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วิสาขาก็เปนมหาอุบาสิกา ไดสรางวัดสําคัญ ช่ือวา วัดบุพพาราม
ท่ีพระพุทธเจาไดประทับหลายพรรษา รวมท้ังหมด ๖ พรรษา สลับ
ไปมากับเชตวันของอนาถบิณฑิกเศรษฐี

อาตมภาพอยากจะเลาเรื่องทั่วไปเปนตัวอยางใหฟงกันอีก
สักเรื่อง ท่ีแสดงภาพชีวิตในสมัยพุทธกาลเกี่ยวของกับเมืองสาวัตถี
และเมืองราชคฤหน้ี เปนเรื่องเกี่ยวกับพระภิกษุณีกับพระภิกษุ พระ
ภิกษุณีรูปหนึ่ง ซ่ึงเปนพระอรหันตเปนมารดาของพระภิกษุรูปหนึ่ง 
ซ่ึงเปนพระอรหันตเหมือนกัน โยมอาจจะสงสัยวาเปนไดอยางไร
กัน พระภิกษุณีมีลูกเปนพระอรหันต อาตมภาพจะเลาแทรกสัก
หนอย เพื่อประดับใหมองเห็นภาพชีวิตในสมัยพุทธกาลมากขึ้น

ท่ีกรุงราชคฤหในสมัยพุทธกาล มีตระกูลเศรษฐีตระกูล
หนึ่งมีลูกสาวคนเดียว ลูกสาวคนนี้เกิดมาแลวก็มีจิตใจโนมไปทาง
พระศาสนา ตอนนั้นพระพุทธเจาประดิษฐานพระพุทธศาสนาไวใน
แควนมคธมั่นคงแลว แกก็มีจิตศรัทธาคิดจะบวชอยูเรื่อย

ทีน้ีเมื่อเติบโตพอสมควร เธอก็ออนวอนขอบิดามารดาที่
เปนเศรษฐีวาอยากจะออกบวช ฝายเศรษฐีบิดามารดาก็ไม
อนุญาต บอกวาตระกูลของเรามีลูกคนเดียว ถาลูกไปบวชแลวใคร
จะสืบตอวงศตระกูล ทรัพยสมบัติจะเอาไปไหน ก็ไมยอมใหบวช 
จะขอรองอยางไรก็ไมสําเร็จ แกก็เลยคาดหวังวา เอาละตอไปมี
ครอบครัวแลวคอยคิดใหม สามีของเราอาจจะเปนคนที่พูดงายก็ได

ตอมาแกก็แตงงาน แตงงานไปไดระยะหนึ่ง พอมีโอกาสก็
พูดกับสามี สามีก็ตกลง เปนอันวาใหบวช สามีก็เปนเจาภาพใน
การบวชของภรรยาที่เปนธิดาเศรษฐีน้ี แตเขาก็มีความคุนเคยกับ
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สํานักภิกษุณีท่ีเปนฝายของพระเทวทัต ก็เลยพาไปบวชในสํานัก
ภิกษุณีน้ัน

ภิกษุณีน้ันตอนที่บวชแกไมรูตัววาแกไดเริ่มตั้งครรภแลว
นิดหนอย บวชตอมาครรภก็โตขึ้นๆ

ฝายภิกษุณีท้ังหลายมองเห็นเรื่องครรภปรากฏชัดก็บอกวา 
น่ีเธอยังไงกันนี่ มาบวชเปนภิกษุณี ทําไมมีครรภละ

พระภิกษุณีองคน้ันก็บอกวา ฉันไมทราบเหมือนกัน มันยัง
ไงกันแน แตฉันรูตัววาฉันบริสุทธิ์แนนอน

ก็เกิดเปนปญหาขึ้นมา พระภิกษุณีท้ังหลายก็บอกวาเรื่อง
น้ีตองชาํระความใหเสรจ็สิน้กนัไป แลวกส็ัง่วางัน้เราไปหาพระเทวทตั
ใหตัดสินเรื่อง ตกลงพระภิกษุณีท้ังหลายก็พาเอา พระภิกษุณีธิดา
เศรษฐี ไปหาพระเทวทัตใหตัดสินความ

ฝายพระเทวทัตไดรับพิจารณา ก็คิดหวงแตช่ือเสียงของตน 
คิดวาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในฝายของเรา ถาปรากฏขาวออกไปเราก็
เสียชื่อหมด ออ! ภิกษุณีในฝายของเทวทัตมีครรภ! หมดแลว เสีย
หายหมด จิตใจไมไดเอาเมตตากรุณาเปนที่ตั้ง นึกถึงแตเรื่องกลัว
ตัวเองเสียชื่อ ก็ไมไดคิดอะไรมาก นึกอะไรก็ไมออก ความรูก็ไมชัด
วาจะพิจารณาเรื่องนี้อยางไรดี ก็เลยตัดสินเอางายๆ วา พวกเธอ
ไปจัดการสึกกันไปเสียเถอะ อยาใหมันมีเรื่องอื้อฉาวขึ้นมา ยกเรื่อง
ปดไปเลย

ฝายภกิษุณพีวกนัน้กพ็ดูกบัภกิษุณลีกูเศรษฐวีา น่ีพระเทวทตั
ทานก็ไดสั่งใหสึกแลวจะวายังไง
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ฝายภิกษุณีธิดาเศรษฐีก็เสียใจมาก บอกวาดิฉันนี้กอนจะ
บวชไดก็ยากเย็นเสียเหลือเกิน เปนผูบวชดวยความตั้งใจจริง แม
บวชมาแลวก็พยายามตั้งใจปฏิบัติธรรมเต็มท่ี เพราะฉะนั้น จะให
เหตุการณเล็กนอยที่ดิฉันเองก็เปนผูบริสุทธิ์มาทําลายชีวิตฉันทั้ง
หมด ทําลายความตั้งใจความเพียรพยายามของดิฉันทั้งหมด มัน
ไมสมควรเลย

เอาอยางนี้เถอะ ดิฉันไมไดบวชในศาสนาของพระเทวทัต
นะ ดิฉันบวชในศาสนาของพระพุทธเจา อยางไรก็ขอใหไดนําคดีน้ี
ไปถวายพระพุทธเจาตัดสินเถิด ขอใหถึงพระพุทธเจากอน

พระภิกษุณีพวกนั้นก็เห็นใจบอกวา ตกลงเราจะไปเฝาพระ
พุทธเจา แตภิกษุณีสํานักพระเทวทัตอยูในเมืองราชคฤห สวนพระ
พุทธเจาตอนนั้นประทับอยูท่ีเชตวัน เมืองสาวัตถี คณะภิกษุณี
เหลานั้นจึงตองพากันเดินทางจากเมืองราชคฤหไปเมืองสาวัตถี

ทานกลาวไวในคัมภีรวาเปนระยะทางเดินทั้งหมด ๔๕ 
โยชน อาตมภาพเอามาเทียบกับท่ีเราเดินทาง เราเดินทางจาก
พุทธคยาไปราชคฤห ผานเมืองพาราณสีกอน ๒๓๐ กม. จาก
พาราณส ีสารนาถ ไปโครกัขปรูะ ๑๘๐ กม. จากโครกัขปรูะไปสาวตัถี
๑๗๒ กม. รวมเปน ๕๘๒ กม. น่ีเปนระยะทางที่พระภิกษุณีเหลา
น้ันเดินทางไป

แตถาเทียบกับท่ีคัมภีรกลาวไว ๔๕ โยชน อาตมภาพคิด
คราว ๆ เปนไมลไดประมาณ ๔๕๐ ไมล ก็ได ๗๒๐ กม. ยาวกวาที่
เราเดินทางคราวนี้ อาจเปนไดวาเสนทางการเดินสมัยโบราณเปน
เสนทางเกวียน อาจจะออมกวา เหมือนอยางสมัยปจจุบันนี้ไป
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สุพรรณฯ เมื่อ ๗-๘ ป กอนไปเสนทางเกา ทางรถยนตประมาณ 
๑๖๐ กม. แตเดี๋ยวนี้เสนทางใหมเหลือ ๑๒๐ กม. แลว แตเสนทาง
เดินทางใกลไกลตางกันได ตัวเลขนี้ก็ไมหางกันมากนัก

ก็เปนอันวา ทานตองเดินทางกันเปนระยะทางยาวนานเลย
ทีเดียว แลวไปเฝาพระพุทธเจา

เมื่อไปถึงพระเชตวันแลว คณะพระภิกษุณีเหลานั้นก็นํา
พระภิกษุณีธิดาเศรษฐีเขาเฝาพระพุทธเจา กราบทูลเรื่องทั้งหมด
ถวาย พระพุทธเจาทรงพิจารณาแลวก็ทรงทราบวาเปนเรื่องที่คงตั้ง
ครรภมากอนบวช แตจะตัดสินไปเฉยๆ คงไมเปนการดี คนอาจติ
ฉินนินทา ยิ่งเปนพระภิกษุณีท่ีเคยอยูในสํานักพระเทวทัตดวย คน
ก็อาจบอกวา โอ! น่ีพระพุทธเจาเอาภิกษุณี ท่ีพระเทวทัตทิ้งแลว 
มาเลี้ยงดู หรือวาเปนการสนับสนุนพวกที่แตกมาจากฝายโนนมา
เขาฝายนี้ เปนการไมดี ตองทําใหเรื่องนี้ปรากฏชัดในที่ประชุม

พระองคจึงตรัสสั่งพระอานนทใหไปเตรียมการเชิญบุคคล
สําคัญมา ถาวาถึงชาติตระกูล ภิกษุณีน้ีก็เปนผูใหญเหมือนกัน 
เปนธิดาเศรษฐี ก็ใหไปเชิญพระเจาปเสนทิโกศล อนาถบิณฑิก-
เศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกามายังที่ประชุม (คงเปนที่ธรรมสภา
ท่ีเราไปดูกันวันนั้น  ท่ีทานฤาษีเสริฐไปแสดงทานางจิญจมาณวิกา 
คิดวาคงเปนที่น้ัน เพราะเปนสถานที่ประชุมใหญ) ฝายพระภิกษุก็
มอบพระอุบาลี ซ่ึงเปนพระวินัยธร ใหเปนเจาของเรื่อง

วันรุงขึ้น นัดประชุมแลว ก็พิจารณาเรื่องในที่ประชุม 
พระอุบาลีเปนเจาของเรื่อง ไดพิจารณาไตสวนกัน พระอุบาลีก็
มอบใหนางวิสาขามหาอุบาสิกาพิจารณาความ นางวิสาขาก็ไปสืบ
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สาวราวเรื่องกับนางภิกษุณี ดูสภาพรางกาย สืบถามประวัติความ
เปนมาแลว ก็วินิจฉัยไดวาจะตองตั้งครรภมากอนอุปสมบท

จากนั้นก็นําเอาเรื่องราวที่ไดไตสวนทั้งหมดมาเลาใหพระ
อุบาลีฟง และนําเขาที่ประชุมวินิจฉัยโดยพรอมหนา ตัดสินไดวา
นางภิกษุณีธิดาเศรษฐีเปนผูบริสุทธิ์ ไดตั้งครรภมากอนอุปสมบท 
เปนอันวาเรื่องราวเสร็จสิ้นไปดวยดี เปนที่ปรากฏแจมชัดแก
มหาชน พระภิกษุณีน้ันก็พนคดีไป

เมื่อทานพนคดีแลว ก็อยูปฏิบัติธรรมเรื่อยมา จนกระทั่ง
ครรภแก ก็ไดคลอดบุตร แลวทานก็เลี้ยงเด็กอยูในสํานักนาง
ภิกษุณีน้ันเอง

อยูมาวนัหนึง่ พระเจาปเสนทโิกศล เสดจ็มาเฝาพระพทุธเจา
คือพระองคเสด็จมาบอยๆ มาเฝาพระพุทธเจาเรื่อย วันหนึ่งก็เสด็จ
มาทางสํานักภิกษุณี ไดยินเสียงเด็กทารกรอง ก็ตรัสถามขาราช
บริพารวา เด็กทารกที่ไหนมารองอยูในวัดในวา ขาราชบริพารก็ทูล
วา น่ีก็คือเด็กทารกลูกของนางภิกษุณีองคน้ัน องคท่ีไดตัดสินคดี
ในวันนั้น

พระเจาปเสนทิโกศลก็ตรัสวา เรื่องการเลี้ยงดูเด็กเปนเรื่อง
ยาก ทานเปนภิกษุณี ทานยอมไมสะดวกในเรื่องปจจัยการเปนอยู 
การที่จะเลี้ยงเด็กยอมไมสะดวกทุกประการ เราควรชวยเหลือทาน

พระเจาปเสนทิโกศลก็เลยไปขอเด็กทารกนั้นมา บอกวา
เราจะขอไปเลี้ยงในวัง เปนอันวาเด็กคนนั้นก็เลยไดไปอยูในวัง ตั้ง
ช่ือวา กัสสปะ แตเพราะเหตุท่ีกัสสปะเด็กนอยคนนี้เติบโตข้ึนในวัง 
เปนราชกุมาร เด็กที่เปนตระกูลเจาเขาเรียก กุมาร พอเติบโตในวัง
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คนทั้งหลายก็เลยเรียกวา กุมารกัสสปะ แปลวา กัสสปะผูเปน
กุมาร หมายความวา กัสสปะลูกเจานาย หรือกัสสปะเด็กชาววัง 
อะไรทํานองนั้น หรืออยางพระพุทธเจาเวลาสงของเล็กๆ นอยๆ ไป
ใหเด็กคนนี้ก็เรียก กุมารกัสสปะ ก็เลยเรียกกันมาวา กุมารกัสสปะ

เวลาผานไป จนกระทั่งเด็กนอยอายุ ๗ ขวบ ก็ไดมาบวช
เปนสามเณร ศึกษาปฏิบัติธรรมจนไดบรรลุเปนพระอรหันตองค
หนึ่ง ช่ือวา พระกุมารกัสสปะ เปนผูมีช่ือเสียงมาก สามารถในการ
แสดงธรรมจนไดรับการยกยองจากพระพุทธเจา เปนเอตทัคคะใน
บรรดาภิกษุผูแสดงธรรมวิจิตร

อันนี้ เปนฝายลูก  อนาคตของฝายลูกไดพัฒนามาจน
สมบูรณ ก็เปนผูบรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาแลว

สวนนางภิกษุณีผูเปนมารดานั้น ตั้งแตบุตรของตนไปอยูใน
วังแลว ก็เฝาหวงใย รองไหคิดถึงแตบุตรของตนตลอดเวลา แมจะ
ไดตั้งใจปฏิบัติธรรม แตหากใจหนึ่งก็คิดถึงแตลูก จึงไมเปนอัน
ปฏิบัติธรรมไดจริงจัง มีกังวล มีหวงเกิดขึ้น รํ่ารองหาแตลูกเรื่อยมา 
ก็เลยไมบรรลุมรรคผลอะไรทั้งสิ้น

อยูมานานจนกระทั่งวันหนึ่ง เดินบิณฑบาต ตอนนั้น
พระกุมารกัสสปะเปนพระอรหันตแลว พระภิกษุณีมารดามาเจอ
เขากับลูก พอเจอเขา ดวยความดีใจเปนอยางยิ่ง ก็รองเรียกวาลูก
รัก แลวก็โผเขาไปหา แตอารามรอนรน พอโผเขาไปหา ก็ซวนเซ
แลวก็พลาดลมลงไป เขาวากันวา มารดาพอนึกถึงลูกรัก นํ้านมจะ
ไหล ก็ปรากฏวาน้ํานมไหล เปอนจีวร แลวก็ไปจับลูก

ฝายพระกุมารกัสสปะ ก็มีใจเมตตาการุณยตอมารดา นึก
ถึงวามารดายังไมไดบรรลุธรรม เปนเพราะความรักความหวงใยใน
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ตัวเราผูเปนบุตร เราจะชวยอยางไรดี ถาหากวาใหแมมีจิตใจครุน
กังวลอยูกับความรักความหวงใยอยูอยางนี้ ก็จะไมรูจักไดบรรลุ
มรรคผลแนนอน เราจะตองใชวิธีการเปนอุบายสักอยาง ทําใหแม
ตัดความรูสึกผูกพันกังวลน้ีใหได

ทานก็เลยพูดคําหนึ่งขึ้นมา ซ่ึงเปนคําที่ฟงแลวไมนาสบาย
ใจนัก แตโดยเจตนาดีก็ทําเพื่อใหแมตัดความรูสึกผูกพันลงไป จะ
ไดปฏิบัติธรรมได ทานพูดทํานองวา “แม ทําอะไรอยู ความรักแคน้ี
ก็ตัดไมได” อะไรทํานองนี้ ก็ทําใหแมรูสึกนอยใจขึ้นมาวา “ลูกเรา 
เรานะอุตสาหตามหา รองไห หวงมาไมรูกี่ปแลว พอเจอก็มาพูด
อยางนี้ ไมเอาแลว เขายังไมรักเรา เราอยาไปรักเขาเลย” เปน
ทํานองนี้ ทําใหตัดความรูสึกหวงใยผูกพันลดนอยลงไปได

ตั้งแตน้ันก็ตั้งใจปฏิบัติธรรม ตอมาก็ไดบรรลุพระอรหัตผล 
เปนพระเถรีอรหันตรูปหนึ่ง

เรื่องก็จบลงดวยดี พระภิกษุณีมารดาก็ไดเปนพระอรหันต 
พระภิกษุท่ีเปนลูกก็ไดเปนพระอรหันต เลยมีเรื่องพระภิกษุณีผูเปน
อรหันต เปนแมของพระภิกษุผูเปนอรหันต เปนเรื่องเปนไปไดท่ีเกิด
ข้ึนแลว ดังที่ไดเลามานี้

เรื่องนี้ไดเปนที่ปรารภของพระสงฆในธรรมสภา จนกระทั่ง
ทําใหพระพุทธเจาตรัสธรรมะอื่นๆ อีกอยางหนึ่ง ท่ีพระพุทธเจาตรัส
โดยปรารภเรื่องนี้ ก็คือเรื่องการเกิดขึ้นของปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
ท่ีพระโพธิสัตวเกิดเปนกวาง คงจํากันไดท่ีอาตมภาพเลาใหฟง แลว
ก็สละชีวิตตัวเองแทนแมเนื้อกวางที่กําลังตั้งครรภใหมๆ รายนี้
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แหละ ทําใหเกิดนิยายเกี่ยวกับ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ข้ึน น่ันก็
เรื่องหนึ่ง

อีกเรื่องหนึ่ง กรณีเดียวกันนี้แหละ ก็เปนเหตุใหพระพุทธ
เจาตรัสพุทธภาษิตที่วา “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” ตนแลเปนที่พึ่ง
แหงตน พระพุทธเจาทรงแสดงไขเนื้อความอันนี้วา แมแตเปนลูก
เปนแมกัน แตในการบรรลุธรรมเบื้องสูง ในการทําจิตใจใหพนจาก
กิเลส ถึงยังไง ตนก็เปนที่พึ่งของตน คนอื่นจะมาชวยไมได ลูกก็
ชวยแมไมได แมก็ชวยลูกใหพนจากกิเลสไมได ตนเองตองทําดวย
ตนเอง พระองคตรัสภาษิตนี้ เพราะพระภิกษุทานปรารภเรื่องนี้
สนทนากัน เรื่องพระภิกษุณีธิดาเศรษฐี กับพระภิกษุกุมารกัสสปะ 
พระพุทธเจาทรงมาไดฟง ก็เลยแสดงธรรมใหเห็นวา ตนตองเปนที่
พึ่งของตนเองในการปฏิบัติธรรมขั้นสุดทาย ท่ีจะใหบรรลุมรรคผล
หรือจะใหพนกิเลส พนจากทุกขโดยสิ้นเชิง

แตอยางไรก็ตาม คนเราก็เปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือกันได 
คือชวยใหพึ่งตนได อยางในกรณีน้ีพระกุมารกัสสปะก็ไดชวย
มารดาของทานแลว เปนกัลยาณมิตรใหกับมารดา  คือชวยใหแม
พึ่งตนเองได ก็ชวยเสริมกัน แตในขั้นสุดทายแมตองพึ่งตนเอง คือ
จิตใจจะหลุดพน ตองหลุดพนเอง น้ีก็เปนที่มาของพุทธภาษิตที่เรา
รูจักกันมาก

พทุธศาสนกิชนมกัพดูกนัเสมอวา “อตตฺา หิ อตตโฺน นาโถ”
ตนแลเปนที่พึ่งของตน ตองเขาใจวาในขั้นตอนสุดทายแลวเราตอง
พึ่งตัวเอง คนอื่นอาจจะชวยเกื้อกูลเพื่อใหเราพึ่งตนเองได ไมได
หมายความวาจะตัดไมใหเกี่ยวของ ไมใหชวยเหลือกัน คือมี
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ขอบเขตวา เรามาชวยกันและกันใหแตละคนพึ่งตนเองได แลวแต
ละคนก็ตองพึ่งตนเอง

น้ีเปนเรื่องหนึ่งที่อาตมภาพนํามาเลาจะใหเห็นภาพชีวิตที่
เกดิขึน้ในสมยัพทุธกาล เกีย่วของทัง้เมอืงราชคฤหและเมอืงสาวตัถี 
แตสาวัตถีก็ดี ราชคฤหก็ดีในปจจุบัน จะเห็นวามีแตซาก ปาก็เหลือ
นอย เปนที่แหงแลงเสียมาก สาวัตถีก็ยังเปนที่ชุมช้ืนมีตนไมมาก
หนอย แตวาทั้ง ๒ แหงก็เปนเมืองราง จะมีหมูบานอะไรก็เปนเรื่อง
ของชาวบานเล็กๆ นอยๆ ในชนบทหางไกล แสดงใหเห็นคติความ
เปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลาย ท่ีไมเที่ยงแทแนนอน อาณาจักรที่
เคยยิ่งใหญเปนมหาอํานาจ ก็ลมสลายไป สูญสิ้นไป เมืองใหมๆ 
อาณาจักรใหมๆ ก็เกิดขึ้น

แตเมืองหนึ่งที่เราไปเยี่ยมที่สารนาถ ท่ีพระพุทธเจาแสดง
ปฐมเทศนา เมืองนั้นคือ เมืองพาราณสี  เมืองพาราณสีเดี๋ยวนี้ก็ยัง
มีความสําคัญอยู เพราะยังเปนดินแดนของศาสนาฮินดู ศาสนา
ฮินดูยังคงรุงเรืองอยู และเมืองพาราณสีน้ันตั้งอยูท่ีแมนํ้าคงคา แม
นํ้าคงคาปนแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู เดี๋ยวนี้ชาวฮินดูก็ยังไปทาน้ํา
ท่ีเมืองพาราณสี ไปอาบนํ้าชําระบาปกัน เอาศพไปเผาที่น่ัน เพื่อจะ
ใหคนตายไปสวรรค อยางที่เราไดไปดูมาแลว

พาราณสีมีความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา แตในแง
ของอดีต คืออยูในเรื่องชาดก ถาหากเปนสาวัตถีกับราชคฤหแลว 
มีความสําคัญในครั้งพุทธกาลเอง เรื่องราวจะเกิดขึ้นที่น่ันมาก แต
ถาเปนเรื่องอดีตชาติของพระพุทธเจา มักจะเปนเรื่องที่เกิดขึ้นที่
พาราณสี
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ชาดกสวนมากจะขึน้ตนวา “อตเีต พาราณสยิ ํพรฺหฺมทตเฺต....”
เมื่อพระเจาพรหมทัตครองราชสมบัติอยูในเมืองพาราณสี พระ
โพธิสัตวอุบัติเปนนั่นเปนนี่ อยางเรื่องกวางโพธิสัตวจะสละชีวิตให
กับกวางแมลูกออน หรือแมกวางที่กําลังตั้งครรภ ก็เปนเรื่องที่เกิด
ข้ึนที่เมืองพาราณสีเชนเดียวกัน น่ีก็เปนเรื่องสมัยพุทธกาล

ตอไปนี้จะขามมาหลังพุทธกาลใหเห็นภาพวิวัฒนาการ
ของพระพุทธศาสนา จนกระท่ังสิ้นสุดไปพอคราวๆ

ตอนนี้เรากําลังจะผานออกจากพุทธภูมิ คือ ดินแดนชวง
แรกท่ีเราเดินทางไปนมัสการ ตั้งแตพุทธคยาไปถึงสาวัตถี ก็เปนอัน
จบสิ้นไป

พระพุทธศาสนาหลังพุทธกาล
คราวนี้ก็มาถึงหลังพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพาน

แลว พระสาวกก็ไดจัดการสังคายนาครั้งที่ ๑ ข้ึนที่เมืองราชคฤห 
ตอจากนั้นก็ถือวาพระสาวกทั้งหลายมีหนาที่ในการสืบตอพระพุทธ
ศาสนาทอดกันมาโดยลําดับ

หลังพุทธกาลแลว พระพุทธศาสนาไดเจริญรุงเรืองขึ้นมา
บาง เสื่อมบางเปนระยะๆ ชวงแรกที่เจริญสูงสุด ก็คือในสมัยพระ
เจาอโศกมหาราช แหงราชวงศโมริยะ (ฝร่ังเรียกอยางสันสกฤตวา
Maurya/เมารยะ) ท่ีอาตมภาพกลาวถึงครั้งหนึ่งแลว พระเจาอโศก
มหาราชครองราชยท่ีเมืองปาตลีบุตร หรือปตนะที่กลาวถึงเมื่อกี้น้ี 
ระหวาง พ.ศ. ๒๑๘  ถึง พ.ศ. ๒๖๐ เปนเวลาประมาณ ๔๒ ป
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แตฝร่ังเขาไมนับเหมือนเรา ฝร่ังเขานับเทียบออกมาไดเปน 
พ.ศ. ๒๗๐ ถึง พ.ศ. ๓๑๘ คือเรื่องประวัติพุทธศาสนานี่ นับแบบ
เรากับนับแบบฝรั่งมันจะตางกันสัก ๖๐ ป แทบทั้งหมด แมแตพระ
พุทธเจาประสูติและปรินิพพาน ของฝรั่งก็ตางจากของเรา ๖๐ ป 
เพราะของเราคิดตัวเลขปพุทธปรินิพพาน เราบอกวากอนคริสต 
๕๔๓ ป แตฝร่ังเขาเอา ๔๘๓ ป จึงตางกันอยางนี้ตลอด

พระเจาอโศกครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๑๘ ถึง พ.ศ. 
๒๖๐ ไดทําการสังคยานาครั้งที่ ๓ สงพระสาวกออกประกาศพระ
ศาสนาอยางที่กลาวเมื่อกี้ ตอมาราชวงศพระเจาอโศกสืบมาอีก ๗ 
ช่ัวพระเจาแผนดิน คือมีลูกหลานของพระเจาอโศกครองมาอีก ๗ 
องค ก็ถูกอํามาตยท่ีเปนพราหมณจับปลงพระชนมเสีย แลวตั้ง
ราชวงศใหมช่ือ ราชวงศศุงคะ เปนราชวงศฮินดู ซ่ึงเดิมก็เปน
อํามาตยของพระเจาแผนดินพุทธนั่นเอง

ตอนกอนนั้น เมื่อพระเจาอโศกอุปถัมภพุทธศาสนา ก็มี
อํามาตยเปนพวกพราหมณดวย แตพอฮินดูตั้งราชวงศของเขาขึ้น 
เขาก็ปราบชาวพุทธถึงกับทําพิธีบูชายัญ ดําเนินการปราบปราม
ชาวพุทธถึงกับใหคาหัวแกคนที่ไปฆาชาวพุทธมาได อะไรทํานองนี้ 
พุทธศาสนาก็ถูกกําจัดมาก กษัตริยองคน้ีช่ือ พระเจาปุษยมิตร แต
มีอํานาจไมกวางขวางมาก

ตอนนั้น ในดินแดนที่เคยเปนแวนแควนของพระเจาอโศก 
ไดมีพวกผูมีอํานาจอื่นๆ ตั้งตัวเปนกษัตริยข้ึนมา แตกเปนแควน
เล็กแควนนอย หลายแควนก็ดํารงพุทธศาสนาไวได แควนหนึ่งที่
ดํารงพุทธศาสนาไวดวยดี คือแควนของพระเจามิลินท
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โยมคงเคยไดยินชื่อพระเจามิลินท ท่ีถามปญหาพระ
นาคเสน พระเจามิลินทเปนกษัตริยเชื้อชาติกรีก ในภาษากรีกเขา
เรียกวาพระเจาเมนันเดอร เมนันเดอรน้ีครองราชย เมื่อ พ.ศ. ๓๘๘ 
น้ีวาตามการคํานวณทางประวัติศาสตร แตใน มิลินทปญหา วา 
พ.ศ. ๕๐๐ อยูท่ีเมืองสาคละ ปจจุบันอยูท่ีประเทศปากีสถาน

พระเจามิลินทครองแผนดินตั้งแตแควนปญจาบไปจนถึง
ประเทศอัฟกานิสถาน ก็ใหญพอสมควร เมืองสาคละที่เปนเมือง
หลวงของพระเจามิลินท ก็อยูใกลๆ เมืองศรีนครท่ีเราไปมาแลวใน
แคชเมียร ขอใหโยมนึกภาพเมืองศรีนครนั่นแหละ ใตเมืองศรีนคร
ลงไป หางสัก ๒๓๐ กม. ก็เปนเมืองสาคละ เมืองหลวงของพระเจา
มิลินท พระเจามิลินทน้ีก็เปนผูครองดินแดนสําคัญแหงหนึ่งที่ได
เชิดชูดวงประทีปแหงพุทธศาสนาใหคงอยู หลังจากพระเจาอโศก

ตอจากนั้นผานมา ๒๐๐ ปเศษ ก็มีพระเจาแผนดินยิ่งใหญ
องคหนึ่งที่ไดรวบรวมแควนเล็กแควนนอยเขามาจัดเปนมหาอาณา
จักรไดในราว พ.ศ. ๖๐๐ พระเจาแผนดินองคน้ีช่ือ พระเจากนิษกะ
มหาราช ครองราชยราว พ.ศ. ๖๐๐ ตัง้เมอืงหลวงอยูท่ีเมอืงปรุุษปุระ
หรือปุรุษบุรี หรือ เปษวาร อยูในปากีสถานปจจุบัน

อันนี้ขอใหเปรียบเทียบกับเมืองศรีนครที่เราไปในแควน
แคชเมียร เมืองปุรุษปุระของพระเจากนิษกะอยูเลยเมืองศรีนครไป
ทางทิศตะวันตกประมาณ ๓๐๐ กม.

พระเจากนิษกะมหาราชเปนผูอุปถัมภพุทธศาสนาแบบ
มหายาน ทําใหพุทธศาสนาแบบมหายานรุงเรืองขึ้นมา
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ในทางฝายของเรา หรือในทางเถรวาท จะไมคอยรูจักพระ
เจากนิษกะมหาราชเลย เพราะเราไมนับเขาในประวัติศาสตรหรือ
ในตาํนานของเรา

พระเจากนิษกะอุปถัมภพุทธศาสนาแบบมหายาน จัด
สังคายนาครั้งที่ ๓ ของพุทธศาสนาแบบที่เจริญที่น่ันเวลานั้น เรียก
วาพวกนิกายสรวาสติวาทิน (บาลีเปน สัพพัตถิกวาที) แตมี
มหายานรวม นิกายสรวาสติวาทินสูญไปนานแลว จึงนับเปน
สังคายนาของฝายมหายานดวย เหมือนอยางที่พระเจาอโศกจัด
สังคายนาครั้งที่เราเรียกวาครั้งที่ ๓ แตมหายานเขาไปนับเอาของ
พระเจากนิษกะนี้เปนครั้งที่ ๓ ทําใหพระพุทธศาสนาเผยแพรไป
ทางจีน ทางมองโกเลีย ธิเบต ไปทางทิศเหนือโนนมากมาย

น่ีเปนเรือ่งของพระเจาแผนดนิอกีองคหนึง่ ท่ีช่ือวากนษิกะ ก็
ไดสรางถาวรวัตถุในทางพุทธศาสนาไวมากเชนเดียวกัน

หลังพระเจากนิษกะแลว อาณาจักรก็คอยๆ แตกสลายลง
ไปอีกจนกระทั่งประมาณ พ.ศ. ๘๖๐ ผานพระเจากนิษกะมา ๒ 
ศตวรรษเศษ หลังจากชิงอํานาจกันมากมาย ก็มีราชวงศหนึ่งตั้งขึ้น 
รวบรวมแควนนอยใหญเขามาเปนมหาอาณาจักร ไดแก ราชวงศ
คุปตะ ราชวงศน้ีเปนราชวงศฮินดู ท่ีผานมาเมื่อกี้กษัตริยยิ่งใหญ
เปนพุทธ ตอนนี้เปนฮินดู

กษัตริยคุปตะน้ี แมจะเปนฮินดูก็จริง แตตองอาศัยชาว
พุทธมาเปนมหาอํามาตย เปนผูวางแผนในการปกครอง เปนตน 
เพราะวาตอนนั้นชาวพุทธเปนผูมีการศึกษาดีมาก เพราะฉะนั้น 
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มหาอํามาตยสวนมากหรือแทบทั้งหมดของราชวงศคุปตะเปนพุทธ 
ตอนปลายๆ น้ันกษัตริยคุปตะหลายองคก็เปลี่ยนมาเปนพุทธเลย

ราชวงศคุปตะครองอํานาจอยูตั้งแตประมาณ พ.ศ. ๘๖๓ 
ถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ตอนแรกก็ครองที่ปาตลีบุตรเหมือนกัน ท่ีเมือง
หลวงเดียวกับพระเจาอโศก แตตอมาไดยายไปที่เมืองอโยธยาซ่ึง
อยูใกลเมืองกุสินารา เฉียงไปทางตะวันตกนิดหนอย คนไทยเรา
เรียกเมืองหลวงเกาของเราวา อยุธยา เลียนศัพทมาจากของ
อินเดียนี้เอง อโยธยาเปนเมืองหลวงของราชวงศคุปตะ อยูใกลๆ 
กับเมืองกุสินาราที่เราไปมาแลว

ราชวงศคุปตะแมจะเปนฮินดู แตอาศัยชาวพุทธมาก และ
ในเวลานั้นพุทธศาสนาตั้งมั่นคงแลว จนกระทั่งวาไมมีใครจะทํา
อะไรได เปนอันวา แมฮินดูจะมีอํานาจขึ้น พุทธศาสนาก็เจริญมา
ดวยกัน และราชวงศคุปตะก็ใหการอุปถัมภพุทธศาสนาไปดวย 
เชนวา มหาวิทยาลัยนาลันทา ตอนนั้นรุงเรืองอยูแลว พระเจาแผน
ดินคุปตะก็ไดเปนผูอุปถัมภมหาวิทยาลัยนาลันทาแทบทุกพระองค 
จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๑๐๐๐ ราชวงศคุปตะก็สิ้นสุดลง เหตุท่ีสิ้นสุดก็
เพราะมีตางชาติรุกราน ตางชาติน้ีคือชนชาติฮั่น

ชนชาติฮ่ันบุกเขามาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย 
พอบุกเขามาก็ทําลายหมด ทําลายทุกอยาง โดยเฉพาะดาน
ทําลายพุทธศาสนามาก ตนทางที่เริ่มเขามาก็คือ ตักศิลา

ตักศิลา ปจจุบันนี้อยูในปากีสถาน ตักสิลาเคยรุงเรืองมาก 
เราไดยินจากในคัมภีรพุทธศาสนาวาเปนดินแดนทิศาปาโมกข พอ
หลังพุทธกาลไมนานก็เปนที่ตั้งมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา มีวัดวา
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อารามมากมาย พอพวกฮั่นบุกเขามา ก็ทําลายตักสิลาราบไปเลย 
เผาผลาญหมด พวกฮัน่บกุเขามาระยะ พ.ศ. ๑๐๔๓ – ๑๐๙๓ กทํ็า
ใหอินเดียหวั่นไหว แตกเปนอาณาจักรเล็กๆ นอยๆ มากมาย แตวา
ตอนนั้นอินเดียยังพอตานศัตรูไวได เขามาไมไดลึกมาก ผลท่ีสุดฮั่น
ก็ตองออกไป แตวาไดทําลายพุทธศาสนายอยยับไปมากทีเดียว

พอตานพวกฮั่นไดแลว พวกกษัตริยในอินเดียก็พยายามจะ
ชิงอํานาจกันเอง จนกระทั่งมีพระเจาแผนดินองคหนึ่งรวบรวมแวน
แควนไดมากหนอยชื่อ พระเจาหรรษวรรธนะ

พระเจาหรรษวรรธนะเปนกษัตริยชาวพทุธ แตพทุธศาสนาที่
เจริญรุงเรืองในยุคนั้นเปนมหายานสวนมากแลว เพราะฉะนั้น พระ
เจาหรรษวรรธนะที่วาเปนชาวพุทธ และไดอุปถัมภพุทธศาสนา
อยางยิ่งใหญ ก็กลายเปนอุปถัมภพุทธศาสนาฝายมหายาน ครอง
ราชยประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ เมอืงหลวงตัง้อยูท่ีเมอืงกระโนช
เทยีบปจจุบันอยูระหวางทางเมอืงลกัเนาไปเมอืงอคัรา

พระเจาหรรษวรรธนะไดฟนฟูอินเดียขึ้นมาหลังจากยุคที่
พวกฮั่นบุก เปนพระเจาแผนดินพุทธ ก็ไดอุปถัมภพุทธศาสนามาก
และไมเบียดเบียนศาสนาอื่นๆ แตตอนปลายรัชกาลก็ปรากฏวาถูก
ปลงพระชนม อํามาตยพวกฮินดูพวกพราหมณจัดการลอบปลง
พระชนม ครั้งแรกไมสําเร็จ พระเจาหรรษวรรธนะก็ใจดี เธอปลง
พระชนมฉันไมสําเร็จ มันเปนยังไง ไมพอใจอะไรก็วากันดีๆ ก็ยก
โทษให พอยกโทษใหพวกนี้ก็เลยสมคบกันใหม คราวที่ ๒ ปลงพระ
ชนมสําเร็จ พระเจาหรรษวรรธนะก็สิ้น พวกฮินดูจึงรุงเรืองขึ้นมาอีก
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เหตุการณผานมา อินเดียก็แตกเปนแควนเล็กแควนนอย
อีก แยงชิงอํานาจกันมากมาย แตไมมีใครท่ีมีอํานาจยิ่งใหญจริงๆ 
ในตอนนี้ก็มีราชวงศหนึ่งอยูทางตะวันออก แถวๆ แควนมคธที่พอ
จะรวบรวมแควนใหญข้ึนมา คือ ราชวงศปาละ เชน พระเจาธรรม
บาล ยุคนี้ตกในราว พ.ศ. ๑๓๐๐ – ๑๖๘๕ พูดงายๆ ตีเสียวา 
๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ พระเจาแผนดินก็ครองราชยท่ีเมืองปาตลีบุตร
และเปนราชวงศพุทธ

วงศน้ีไดอุปถัมภพระพุทธศาสนา อดุหนนุมหาวทิยาลยัพทุธ-
ศาสนาทั้งแหงเกาที่นาลันทา และที่ตั้งใหม มีมหาวิทยาลัยโอทันต-
ปุระ วิกรมศิลา เปนตน อีกหลายแหง พุทธศาสนาก็รุงเรืองมาได
อีก แมวาจะเปนพุทธศาสนาแบบกลายๆ คือมหายานผสมฮินดู

ลืมเลาไปนิดหนึ่ง ตอนยุคพระเจาหรรษวรรธนะ มีพระ
ภิกษุท่ีมีช่ือเสียงมากรูปหนึ่งเดินทางเขาไปในประเทศอินเดีย แลว
เลาเรื่องการเดินทางสืบสานพระศาสนาในอินเดียเอาไวดวย คือ 
พระถังซําจั๋ง ในเรื่องไซอิ๋ว  หลายทานรูจักดี

พระถังซําจั๋งเดินทางเขามาในสมัยพระเจาหรรษวรรธนะ 
ประมาณ พ.ศ. ๑๑๕๐ – ๑๑๙๐ แลวก็เลาเรื่องราวไวมากมาย ขน
เอาพระไตรปฎกจากไซที หรือประเทศตะวันตกของจีน คืออินเดีย
น่ันเอง นําเอาพระไตรปฎกหรือคัมภีรพระพุทธศาสนากลับไป 
เมืองเชียงอาน แลวไปแปลออกเปนภาษาจีน

พระถังซําจั๋งเปนปราชญแหงราชวงศถัง เปนผูมีช่ือเสียง
มาก ทางประวัติศาสตรเรียกหลวงจีน เหี้ยนจัง ทานเรียนที่
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มหาวิทยาลัยนาลันทาดวย และไดเขียนเลาเรื่องเกี่ยวกับนาลันทา
ไวมากมาย

เมื่อสิ้นสุดยุคพระเจาหรรษวรรธนะนั้นมา จนถึงราชวงศ
ปาละ เพราะเหตุท่ีอินเดียแตกแยกเปนแควนเล็กนอยมากมาย ก็
จึงชิงอํานาจกันเองเกิดความออนแอ พอดีตอนนี้มุสลิมก็บุกเขามา 
มุสลิมบุกเขามาเรื่อยๆ ตั้งแต พ.ศ. ๑๕๐๐ เขาทางตะวันตกเฉียง
เหนือ ตีเขามาไดทีละนอยๆ จนกระทั่งถึง พ.ศ. ๑๗๐๐ ก็ตีไดถึง
แควนมคธ หรือแควนพิหารในปจจุบัน

ตอนที่มุสลิมเขาตีมคธคราวนี้ ราชวงศปาละสิ้นสุดไปแลว
เพิ่งสิ้นสุดไป  มีราชวงศใหมเปนฮินดูช่ือ ราชวงศเสนะ ราชวงศ
เสนะก็ถูกมุสลิมทําลาย ทหารมุสลิมทําลายลางเรียบ ไมมีเหลือ 
ถาเปนวัดก็เปนอันวาเผาหมด พระสวนมากก็ถูกฆา หรือไมก็หนีไป

ตอนนั้น นักประวัติศาสตรของพวกมุสลิมเลาไวดวยความ
ภาคภูมิใจวา เขาไปไหนมาก็ไดทรัพยสมบัติมากมาย และเขาก็เอา
ดาบไปฆาผูคน เมื่อปราบเสร็จแลวเขาก็ใหเลือกเอาระหวางดาบ
กับพระอัลเลาะห จะเอาอะไร ถาเอาอัลเลาะห ก็อยู ถาไมเอา
อัลเลาะห ก็ดาบ คือถูกฆา เพราะฉะนั้น

ผลท่ีสุดพุทธศาสนาก็สูญสิ้นจากอินเดียตั้งแต พ.ศ. 
๑๗๐๐ เปนตนมา น่ีก็คือประวัติศาสตรพุทธศาสนาโดยยอ

อาตมภาพเลาใหเห็นภาพคราวๆ โยมอาจจะยังเห็นไมชัด
นัก แตคงพอทราบวาเปนมาอยางไร พุทธศาสนาในตอนหลังๆ แผ
ไปท่ัวอินเดียหมดแลว พอถึงพระเจาอโศก ก็แผไปหมด พระเจา
อโศกครองแผนดินที่กวางขวางเปนมหาอาณาจักร หลังพระเจา
อโศกไมนานก็เกิดถ้ําอยางอชันตา ข้ึนมา
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อชันตา ก็เกิดระหวาง พ.ศ. ๔๐๐ – ๑๒๐๐ เปนถ้ําของ
พุทธศาสนาลวนๆ  เปนถ้ําของฝายเถรวาทอยู ๕ ถ้ํา นอกจากนั้น
เปนมหายาน และที่อีกภูเขาหนึ่งคือ เอลโลรา หรือภาษาอินเดีย
เขาเรียกวาเอลลูรา ก็สรางระหวาง พ.ศ. ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคที่มี
ถ้ําพุทธศาสนาคือ ๑๑๐๐ – ๑๓๐๐ ยุคถ้ําฮินดู ราว ๑๑๕๐ – 
๑๔๕๐ ยุคถ้ําของเชน ราว ๑๓๕๐ – ๑๕๕๐ หลังจากนั้นก็หมด คง
ถึงยุคหนีสงครามถูกมุสลิมบุก

สวนมหาวิทยาลัยนาลันทา ก็เปนสถาบันการศึกษาที่ยิ่ง
ใหญเริม่ข้ึนมาเมือ่ประมาณ พ.ศ. ๘๕๐ รุงเรอืงในสมยัราชวงศคปุตะ
จนกระทั่งพุทธศาสนาสิ้นสูญจากอินเดียเมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๐ ก็ถูกเผา
ราบเรียบไป รวมแลวรุงเรืองอยูนานเกือบ ๑,๐๐๐ ป

เมื่อมุสลิมไดเขามาครอบครองประเทศอินเดียแลว ก็มี
ราชวงศมุสลิมหลายราชวงศเหมือนกัน แตท่ียิ่งใหญก็ครองอํานาจ
กันมาตั้งแต พ.ศ. ๑๗๐๐ - ๒๒๕๐

พอถึงประมาณ พ.ศ. ๒๒๐๐ เศษ อังกฤษ พวกนักลา
อาณานิคมจากตะวันตก ก็เขามาแยงชิงดนิแดนในอนิเดยี ผลท่ีสดุ
องักฤษรบชนะกษตัรยิมสุลมิ ครอบครองอินเดียตั้งแต พ.ศ. ๒๒๕๐ 
มาจนถึงอินเดียไดรับเอกราชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ ตั้งแตน้ันมา ก็ถึง
ยุคอินเดียสมัยปจจุบัน

น่ีเปนประวัติศาสตรอินเดียโดยยอ

เปนอันวา พุทธศาสนาก็ไดสิ้นสูญไปแลว เหลือแตศาสนา
อิสลามสูกับฮินดูสืบมา แตท้ังหมดก็พายแพแกอังกฤษ แลวทายที่
สุด อังกฤษก็เลิกราไปอีกทีหนึ่ง



ตามทางพุทธกิจ๑๓๘

เราไดเห็นความเปนไปในประวัติศาสตรตลอดเวลาเปน
พันๆ ป มีราชวงศเล็กๆ นอย ๆ เกิดขึ้นมากมาย แลวก็แยงชิง
อํานาจกันลมหายไป มีมหาอาณาจักรใหญๆ เกิดขึ้นมา แลวมหา
อาณาจักรนอยใหญเหลานี้ก็สิ้นสูญไปตามกาลเวลาบาง โดยการ
ทําลายบาง มีอาณาจักรเล็กๆ เกิดขึ้นกระจายไป แลวก็รวมกันได
อีก แลวแตกสลายไปอีก หมุนเวียนเปลี่ยนไป เปนคติธรรมดา

ความเปลี่ยนแปลงที่เปนอนิจจังนี้ ถาหากพิจารณาในแง
ของธรรมะคือ ไตรลักษณ ก็เปนเรื่องที่ควรแกการ สังเวช ใจดวย

เปนอันวา ดินแดนทั้งหมดที่เราไดไปดูมา ลวนมีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับพุทธศาสนาทั้งนั้น เราจะเห็นหรือไมเห็นก็ตาม 
อยางที่อาตมภาพไดบอกไววา สวนนอกเหนือจากพุทธภูมิมาแลว 
คือเลยจากสาวัตถีออกมา เปนถิ่นที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนาหลัง
พุทธกาล อชันตา เอลโลรา ก็เกี่ยวชัด เดลีก็เกี่ยว เพราะที่น่ันเปน 
เมืองอนิทปตถ อยูในแควนกรุุ พระพทุธเจาเคยแสดงมหาสตปิฏฐาน
สูตรที่น่ัน

แมแตท่ีแคชเมียร หรือกัษมีระ ซ่ึงเราไปที่เมืองศรีนคร ท่ี
น่ันพุทธศาสนาก็เคยแพรหลายอยู ประชาชนแถวนั้นก็เคยนับถือ
พุทธศาสนา แตปจจุบันเปนมุสลิมไปเกือบท้ังหมดแลว พุทธ
ศาสนาเคยรุงเรืองที่น่ัน เชน เมืองสาคละของพระเจามิลินท ก็อยู
หางจากที่น่ันประมาณ ๒๐๐ กวากิโลเมตร หรือเมืองปุรุษะปุระ
ของพระเจากนิษกะ ก็อยูหางจากนั่นสัก ๓๐๐ กม. ดินแดนแถวๆ 
น้ัน ลวนเคยเปนถิน่ของพระพทุธศาสนา จนกระทัง่ถงึอฟักานสิถาน
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และปากีสถานทั้งหมด ก็เคยเปนประเทศพุทธศาสนามากอน แต
ปจจุบันนี้พุทธศาสนาแทบไมมีเหลืออยูเลย

ท่ีกษัมรีะ เราไดเลยเขาไปนดิหนึง่ในแดนหิมพานต หิมพานต
น้ันก็เปนดินแดนที่มีเรื่องราวในพุทธศาสนามาก เชนเมื่อคราวที่
พวกเจาศากยะจะไปรบไปฆากันระหวางพี่นอง ในสงครามใหญ
ระหวางโกลิยะ กับศากยะ เมื่อพระพุทธเจาไปหามทัพเสร็จเจา
ชายที่จะไปรบ ก็เปลี่ยนเปนบวช ก็ไดบวชกันจํานวนมากมายพระ
พุทธเจาก็พาพระใหมเหลานั้นไปเที่ยวแดนหิมพานตกันพักใหญ 
เรื่องราวในชาดกก็เยอะแยะที่เกี่ยวกับเรื่องแดนหิมพานต

ในคัมภีรอรรถกถา ทานพูดถึงแดนหิมพานตไววา มีภูเขา
เปนเทือกใหญๆ ท้ังหมด ๗ เทือก ลอมภูเขาคันธมาทน มีเนื้อท่ี
สามแสนโยชน มียอดทั้งหมด ๘๔,๐๐๐ ยอด มีทะเลสาบใหญท่ีไม
เคยรอนดวยแสงแดดเลย ๗ ทะเลสาบ

ปจจุบันนี้ ก็ขอใหดูแผนที่เอาเองวา หิมพานตน้ันกวาง
ใหญขนาดไหน อาตมภาพเองก็ยังไมไดดูวาเขาบอกไววามีเนื้อท่ีกี่
ลานเอเคอร หรือกี่ลานไร อันนี้เราไปมาแลว โยมก็พูดไดวาเขาไป
ในดินแดนหิมพานตแลวนิดหนอย
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เหตุใหพระพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดีย
ขอท่ีควรจะกลาวในทีน้ี่สกัหนอย เปนคตใินทางธรรมะ กค็อื

เรือ่งพระพทุธศาสนาสญูสิน้ไปจากอนิเดยี ควรกลาวถงึ เหตท้ัุงหลาย
ท่ีใหพุทธศาสนาตองสูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนเหตุ
การณท่ีชัดเจนเมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๐

๑. เหตุอันแรก ท่ีเราเห็นได พูดงายๆ วา ชาวพุทธเราใจ
กวาง แตศาสนาอื่นเขาไมใจกวางดวย น่ีก็เปนเหตุสําคัญที่ทําให
พระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป เพราะวาเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นนั้น 
กส็อนแตเพยีงแตหลกัธรรมเปนกลางๆ ใหคนประพฤตดิ ี ทําความดี
จะนับถือหรือไมนับถือ ก็ไมไดวาอะไร ถาเปนคนดีแลวก็ไปสูคติท่ีดี
หมด ไมไดจํากัดวาตองเปนชาวพุทธจึงจะไปสวรรคได หรือวาชาว
พุทธที่มานับถือแลวทําตัวไมดี ก็ไปนรกเหมือนกัน อะไรทํานองนี้

ทีน้ีเมื่อชาวพุทธไดเปนใหญ เชน อยางพระเจาอโศก
มหาราชครองแผนดิน ก็อุปถัมภทุกศาสนาเหมือนกันหมด แตผูท่ี
ไดรับอุปถัมภเขาไมไดใจกวางตามดวย เพราะฉะนั้น พวกอํามาตย
พราหมณของราชวงศอโศกเอง ก็เปนผูกําจัดราชวงศอโศก จะเห็น
วาอํามาตยท่ีช่ือ ปุษยมิตร ก็ไดปลงพระชนมพระเจาแผนดินที่เปน
หลานของพระเจาอโศก แลวตั้งราชวงศใหมท่ีกําจัดชาวพุทธ อยาง
ท่ีเลาเมื่อกี้ แตก็กําจัดไมเสร็จสิ้น มีมาเรื่อย  จนกระทั่งถึงพระเจา
หรรษวรรธนะครองราชย อํามาตยท่ีเปนฮินดูก็กําจัดพระองคเสีย
อีก ก็เปนมาอยางนี้ จนในที่สุดมุสลิมก็เขามาบุกกําจัดเรียบไปเลย
เมื่อ พ.ศ. ๑๗๐๐ น้ีก็เปนเหตุอันหนึ่งที่เห็นไดงาย
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ยังมีเหตุอื่นอีก ชาวพุทธเองก็เปนเหตุดวย อยาไปวาแตคน
อื่นเขา

ขอท่ีหนึ่ง ความใจกวางของชาวพุทธนั้น บางทีก็กวางเลย
เถิดไป จนกลายเปนใจกวางลืมหลัก หรือใจกวางอยางไมมีหลัก 
ไมยืนหลักของตัวไว กวางไปกวางมา เลยกลายเปนกลมกลืนกับ
เขา จนศาสนาของตัวเองหายไปเลย ท่ีหายไปใหเห็นอยางชัดเจนก็
คือ ไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดู

ตอนที่มุสลิมยังไมเขามา ศาสนาพุทธเราก็ออนมากแลว 
เพราะไปกลมกลืนกับศาสนาฮินดูมาก ปลอยใหความเชื่อถือของ
ฮินดูเขามาปะปน อยางในถ้ําอชันตานั้น เปนที่แสดงประวัติพุทธ
ศาสนาไดอยางดี จะเห็นไดตั้งแตเจริญจนถึงเสื่อม

ตอนตนจะเห็นวา เดิมก็บริสุทธิ์ดี เปนพุทธศาสนาเถรวาท 
ตอมาก็กลายเปนมหายาน มีคติความเชื่อของทางฮินดูเขามา
ปะปนมากขึ้น ผลท่ีสุดพุทธหมด จะเห็นไดท่ีเอลโลรา ผลท่ีสุดเหลือ
แตถ้ําฮินดู ถ้ําพุทธถูกกลืนหมด

เพราะฉะนั้น ก็เปนคติสอนใจอันหนึ่งที่วา ใจกวางจนลืม
หลัก ไมยืนรักษาหลักของตัวเองไว กลมกลืนจนกระทั่งตัวเองสูญ
หายไป

ในความใจกวางและกลมกลืนนั้น มีเรื่องหนึ่งที่นาจะกลาว
ไว คือ ลักษณะการกลมกลืนกับศาสนาฮินดู ศาสนาฮินดูน้ันมี
ลักษณะสําคัญคือ การเชื่อเรื่องฤทธิ์ เรื่องปาฏิหาริย เรื่องการดล
บันดาลอยางนั้น สาปกันอยางนั้น เอาฤทธิ์มาใชทําลายกันตาง ๆ 
โดยมากเปนเรื่องของโลภะ โทสะ โมหะ พุทธศาสนาในยุคหลังก็
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ทําใหคนไปหวังพึ่งเรื่องฤทธิ์ เรื่องเทพเจาอะไรตออะไรมากขึ้น จน
ลืมหลักของตัวเอง

๒. ในทางพุทธศาสนานั้น จะเห็นวา พระพุทธเจาก็มีฤทธิ์
เหมือนกัน เปนปาฏิหาริยอยางหนึ่งในบรรดาปาฏิหาริย ๓ แตตอง
ยืนหลักไวเสมอวา ปาฏิหาริยท่ีสําคัญที่สุดคือ อนุศาสนีปาฏิหาริย 
ปาฏิหาริยท่ีเปนหลักคําสอน ไมใชปาฏิหาริยท่ีเปนการแสดงฤทธิ์
ตางๆ

ในทางพุทธศาสนาใหถือการกระทําของเราเปนหลัก สวน
ฤทธิ์หรือเทพเจานั้นจะมาเปนตัวประกอบ หรือชวยเสริมการ
กระทําของเรา จะตองเอาการกระทําของตัวเองเปนหลักเสียกอน 
ถาหากวาเราไมเอาการกระทําหรือกรรมเปนหลัก เราก็จะไปหวัง
พึ่งการดลบันดาลของเทพเจา หวังพึ่งฤทธิ์ของผูอื่นมาทําให ไม
ตองกระทําดวยตนเอง ก็งอมืองอเทา มันก็มีแตความเสื่อมไป

จุดที่เสื่อมก็คือ ตอนที่ ชาวพุทธลืมหลักกรรม ไมเอาการ
กระทําของตัวเองเปนหลัก ไปหวังพึ่งเทพเจา ไปหวังพึ่งฤทธิ์ พ่ึง
ปาฏิหาริย

ตราบใดที่เรายืนหลักได คือเอากรรม เอาการกระทําเปน
หลักแลว ถาจะไปนับถือฤทธิ์ปาฏิหาริยบาง ฤทธิ์ปาฏิหาริยน้ันก็
มาประกอบมาเสริมการกระทํา ก็ยังพอยอม แตถาใครใจแข็งพอก็
ไมตองพึ่งฤทธิ์ ไมตองพึ่งปาฏิหาริยอะไรทั้งสิ้น เพราะพุทธศาสนา
น้ัน ถาเราเอากรรมหรือการกระทําเปนหลักแลว ก็จะยืนหยัดอยูได
เสมอ ยกตัวอยางเรื่อง อนาถบิณฑิกเศรษฐี ซ่ึงเปนชาวพุทธใน
สมัยพุทธกาล
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อนาถบิณฑิกเศรษฐี น้ัน ท่ีบานหรือท่ีปราสาทของทาน ก็มี
เทวดามาอยู เทวดานี้มีความลําบากมาก เพราะพระพุทธเจากับ
พระสงฆเสด็จมาที่บานของทานเศรษฐีบอยๆ ดวยความเคารพ
พระสงฆ เทวดาก็ตองฝนใจลงมาจากซุมประตูบาน ลงมาขางลาง

เทวดามีความรูสึกเดือดรอนรําคาญใจ ก็เลยมายุแหย
อนาถบิณฑิกเศรษฐีวา ทานก็จนลงทุกวัน เพราะถวายทานแกพระ
พุทธเจาและพระสงฆ อยาเลย อยาทําลายทรัพยสมบัติเลย เลิก
นับถือพระพุทธเจาเถอะ เลิกถวายทาน เทวดานี้มาสอนใหทําไมดี 
เทวดาก็มีท้ังเทวดาดี และเทวดาไมดี

ทีน้ี อนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ัน เปนผูมั่นในพระรัตนตรัยแลว 
มั่นในคุณธรรม ไมเอาดวย บอกเทวดาวา ทานเปนใครกัน เรื่อง
อะไรมาชวนขาพเจาในเรื่องไมเขาทาเขาทาง เทวดาก็บอกวา
ขาพเจาอยู ท่ีซุมประตูบานทานนี่แหละ มีความหวังดีตอทาน 
อยากใหทานร่ํารวย ไมยากจนเพราะการสละทรัพยสมบัติ

เศรษฐีก็บอกวา ตอแตน้ีไปทานอยาอยูท่ีน่ีเลยนะ ไปอยูท่ี
อื่นดีกวา อยูท่ีน่ีคงไมดี เพราะความเห็นไมตรงกัน ทานไมตั้งอยูใน
ธรรม มาชักชวนในทางไมถูกตอง

เทวดาก็เดือดรอนเพราะเจาของบานไล เลยตองไปหา
เทวดาผูใหญใหมาออนวอนอนาถบิณฑิกเศรษฐี เที่ยวไดไปหาเทพ
เจาใหญๆ จนถึงพระอินทร ใหมาชวยออนวอนเศรษฐี ขอให
อนุญาตใหกลับเขาบานไดตามเดิม

ผลท่ีสุดพระอินทรก็บอกวา พระอินทรเองก็ชวยไมได อยูท่ี
ตัวเศรษฐีเขาจะยอมไมยอม แตเอาละ ลองหาอุบายไปใหเขายอม
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ดูซิ พระอินทรก็ไดแตแนะนําอุบายให บอกวา น่ีลองไปหาดูซิท่ีไหน
มีขุมทรัพยดีๆ ไปบอกเศรษฐี

เทวดาไปเจอขุมทรัพยแหงหนึ่ง ก็เลยเอามาบอกเศรษฐีวา 
ทานเศรษฐีครับ ท่ีน่ันมีขุมทรัพยใหญอยู ทานมีทางที่จะไดทรัพย
สมบัติมาทําบุญอีกเยอะ เศรษฐีบอกวา เทวดาแนะนําอยางนี้ พอ
ใชได ก็เลยอนุญาตใหอยูบานไดตอไป

หมายความวา เทวดากับมนุษยน้ัน อยูในระดับใกลกัน 
ใครจะตองยอมใคร ก็อยูท่ีวาใครมีคุณธรรมสูงกวา ถาใครมั่นใน
คณุธรรมมากกวา อกีฝายหนึง่กต็องยอม เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจา
จึงสอนใหคนเรามั่นใจในกรรม มั่นใจในการกระทําความดีของตน
เอง แลวเทวดาก็ตองยอมเรา

มีเรื่องในชาดกวา เทวดาทํานายแลวมนุษยก็ยังฝนได แม
แตพระอินทรทํานาย โดยฤาษีเปนสื่อใหบอกพระเจาแผนดิน ๒ 
ฝายที่จะรบกัน ฝายนี้จะชนะ ฝายนั้นจะแพ ฝายที่ไดรับคําทํานาย
จากพระอินทรวาจะชนะ ก็ประมาทมัวเมา สนุกสนาน ฝายที่ไดรับ
คําทํานายวาแพ เกิดหัวหนาคือมหากษัตริยเปนคนไมประมาท มี
จิตใจเขมแข็ง เตรียมการตอสูเต็มท่ี เหตุการณก็กลายเปนวาฝายที่
ไดรับคําทํานายวาแพกลับเปนฝายชนะ ฝายที่วาจะชนะกลับเปน
ฝายแพ อยางนี้ก็มี

ฝายที่แพก็ไปดาพระฤาษี บอกวา ฤาษีโกหก ฤาษีก็นอย
ใจไปตอวาพระอินทรวา ทําไมทานแกลงขาพเจา พระอินทรบอกวา
ไมไดแกลง แลวก็กลาวคติออกมาวา “ความเพียรพยายามของ
มนุษยน้ัน เทวดาก็เกียดกันไมได”
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เพราะฉะนั้น ในทางพุทธศาสนาถือการกระทํา หรือกรรม
เปนสําคัญ เทวดาจะตองมาเสริมมาชวยการกระทําที่ดีของเรา 
ฤทธิ์จะตองมาประกอบการกระทํา เอาการกระทํา เอาความเพียร
พยายามหรือเอาการกระทําที่ดีเปนหลัก ไมใชวาละเลยการกระทํา 
ปลอยทิ้งกรรม แลวไปมัวหวังพึ่งอํานาจพึ่งฤทธิ์ รอการดลบันดาล
ของเทพเจาตางๆ เสียหลักนี้เมื่อไร พุทธศาสนาก็เสื่อม

น้ีก็เปนตัวอยางอันหนึ่ง แสดงใหเห็นวา เมื่อจับหลักของ
ตัวไมถูก เสียหลักแลว ก็กลายเปนการกลมกลืนกับฮินดู กลมกลืน
ไปมา ผลท่ีสุดตัวเองก็หายไปหมดเลย กลายเปนเชื่อเทวดาโนนนี่
มาดลบันดาลตางๆ โดยไมตองทํา ไมตองเพียรพยายาม

๓. อีกอยางหนึ่งที่ควรระวัง คือ พอมีภัยหรือเร่ืองกระทบ
กระเทือนสวนรวม ชาวพุทธไมนอยมีลักษณะที่วางเฉย ไมเอา
เร่ือง แลวเห็นลักษณะน้ีเปนดีไป เห็นวาใครไมเอาเรื่องเอาราว มี
อะไรเกิดขึ้นก็เฉยๆ ไมเอาเรื่อง กลายเปนดี ไมมีกิเลส เห็นอยางนี้
ไปก็มี

ในทางตรงกันขาม ถาไปยุง ก็แสดงวามีกิเลส อันนี้อาจจะ
พลาดจากคติพุทธศาสนาไปเสียแลว และจะกลายเปนเหยื่อเขา

ในทางพทุธศาสนานัน้ ผูไมมกีเิลส ทานยุงกบัเรือ่งทีก่ระทบ
กระเทอืนกิจการสวนรวม แตการยุงของทานมีลักษณะที่ไมเปนไป
ดวยกิเลส คือ ทําดวยจิตใจที่บริสุทธิ์ ซ่ึงพระพุทธเจาก็ไดทําเปนคติ
ไวแลว ตั้งแตสมัยพุทธกาล

อาตมภาพขอยกตัวอยาง เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธเจา
ดํารงพระชนมอยูเอง สมัยหนึ่งพระพุทธเจาตรัสไลพระภิกษุกลุม
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หนึ่งที่ทําเสียงอึกทึก แลวไดปรารภกับพระสารีบุตร และพระโมค-
คัลลาน วา “น่ีแนะ… สารีบุตรและโมคคัลลาน เธอเห็นอยางไร 
เมื่อเราไลพระสงฆกลุมน้ัน”

พระสารีบุตรก็กราบทูลวา
“ตอไปนีพ้ระองคจักเปนผูขวนขวายนอย (เปนศพัททางพระ

หมายความวา จะทรงเลิกยุงเกี่ยวกับกิจการสวนรวม การปกครอง
คณะสงฆจะไมเอาแลว วางมือเสียที) พระองคจักเปนผูขวนขวาย
นอย ขาพระองคท้ังสอง สารีบุตรและพระโมคคัลลานก็จักเปนผู
ขวนขวายนอยดวย”

พระพุทธเจาก็ตรัสหามไมใหคิดอยางนั้น แลวก็ตรัสถาม
พระโมคคัลลานตอไปวา “เธอ..โมคคัลลานจะเห็นอยางไร”

พระโมคคัลลานก็ไดกราบทูลวา
“ถาพระองคผูเปนธรรมสามี หมายความวาเปนเจาของ

ธรรม เปนหัวหนาผูประดิษฐานธรรมะ เปนประมุขของพระศาสนา
จะมีความขวนขวายนอย วางมือจากการปกครองคณะสงฆแลว 
ไมเอาธุระแลว ขาพระองคท้ังสอง โมคคัลลานและสารีบุตรจะทํา
หนาที่น้ันตอไป”

พระพุทธเจาก็อนุโมทนาวา
“ดีแลว… โมคคัลลาน ควรจะเปนเชนนั้น”∗
น่ีก็เปนคติใหเห็นวา พระอรหันตเปนตัวอยางของผูท่ีจะ

ตองเอาใจใสกิจการของสวนรวม ไมใชไมยุงไมเกี่ยว

                                                            ∗
 ม.ม. ๑๓/๑๘๙/๑๙๗
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มีคติรายอื่นเปนตัวอยางตอมาอีกเรื่อยๆ เชน พระมหา
กัสสปะ แมจะเปนพระอรหันตฝายปา ทานอยูปาเรื่อย ออกไป
ธุดงค เปนเอตทัคคะทางธุดงค ดูคลายๆ กับไมยุงเกี่ยวกับใคร แต
ท่ีจริง ถาเปนกิจการสวนรวม ทานตองยุงตองเอาใจใส

เราจะเห็นวา เมื่อคราวที่พระพุทธเจาปรินิพพาน พระมหา
กัสสปะเปนผูนําเลยทีเดียว ในการทําสังคายนา โดยที่ทานได
ปรารภวา พระพุทธเจาปรินิพพานแลว มีผูกลาวจวงจาบพระธรรม
วินัย คือ พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต จึงจะตองรีบทําสังคายนาวาง
หลักการไวใหแนนอน ไมใหคนที่คิดรายไดชองที่จะประพฤติไขว
เขวออกไป

และถาสืบตอไปอีก การทําสังคายนานี้ ใครเปนผูริเริ่มไว
กอน ก็คือพระสารีบุตร พระสารีบุตรนั้นเคยทําสังคายนาไวเปนตัว
อยางกอนพระพุทธเจาปรินิพพานดวยซ้ํา ทําไวตอนที่นิครนถนาฏ
บุตรสิ้นชีพ ตอนนั้นสาวกของนิครนถแตกกัน พระสารีบุตรก็
ปรารภวา เห็นไหมสาวกในบางศาสนา พอศาสดาสิ้น เขาก็แตกกัน
ไมมีหลักมีเกณฑ เพราะฉะนั้น เราควรจะทําสังคายนาพระธรรม
วินัยไวเปนหลักเปนฐาน เปนแบบแผนอันเดียวกัน จะไดยึดถือ
ปฏิบัติตอไป ก็จึงไดทําสังคายนาเปนตัวอยางไว ปรากฏอยูในพระ
ไตรปฎก เรียกวา สังคีติสูตร∗

สวนพระมหากัสสปะเปนพระปา พอพระพุทธเจาปรินิพ-
พานก็เปนหัวหนาจัดประชุมทําสังคายนาเปนครั้งแรก เปนคติแก
พระอรหันตสมัยตอๆ มา ท่ีจะตองยุงเกี่ยวกับกิจการสวนรวม เชน 
                                                            ∗
 ที.ปา. ๑๑/๒๒๑-๓๖๓/๒๒๒-๒๘๗
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พระอุปคุตตเถระ ทานไปจําพรรษาบําเพ็ญฌานอยูในที่ไกลผูคน 
ตอนนั้นพระศาสนาเดือดรอน มีการประชุมครั้งใหญของพระเจา
อโศก ตองการความพรอมเพรียงของผูท่ีจะทํากิจการสวนรวม

พระอรหันต ท้ังหลายก็ประชุมกัน พิจารณาวามีพระ
อรหันตอุปคุตนี้ไปทําสมาธิบําเพ็ญฌานปลีกตัวเงียบอยู ก็มีมติลง
โทษเลย มติท่ีประชุมใหลงโทษเรียกวา ทําทัณฑกรรมแก พระ
อรหันตอุปคุต ใหมารับหนาที่ในการปกปองดูแลกิจการสมโภช
มหาวิหารของพระเจาอโศก

หรืออยางตอนที่ พระเจามิลินท กําลังเบียดเบียนพุทธ
ศาสนา และทุกศาสนาดวยการทาโตวาทีท่ัวไปหมด ใครๆ ก็แพไป
หมดสิ้น พุทธศาสนาก็จะแย เพราะไมมีปราชญไปสูพระเจามิลินท 
พระผูใหญท้ังหลายก็มาประชุมกันหาทางแกไขวา จะตองหาคนดี
มีปญญามาสูพระเจามิลินท

เวลานั้น มีพระอรหันตองคหนึ่งไปอยูในปา ไมมารวมในที่
ประชุม ท่ีประชุมก็ลงโทษพระอรหันตองคน้ันเลย ทําทัณฑกรรมให
พระอรหันตองคน้ีมารับมอบหนาที่จากที่ประชุม โดยที่ประชุมรวม
กันหา และกําหนดตัวบุคคลที่จะเอามาสูพระยามิลินท แลวใหพระ
อรหันตองคน้ีคอยเปนอาจารยใหการศึกษา เตรียมพรอมเพื่อจะได
มาสูกับพระเจามิลินท ก็เลยได พระนาคเสน มา

น่ีเปนตัวอยาง
คือกิจการสวนรวมเปนเรื่องที่จะตองรวมกันพิจารณาเอา

ใจใส น้ีเปนคติทางพุทธศาสนา แตในบางยุคบางสมัย เราไปถือวา
ไมเอาธุระ จะมีเรื่องราวกระทบกระเทือน มีภัยเกิดกับสวนรวม ก็
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ไมยุงไมเกี่ยวอะไรตางๆ แลวเห็นเปนวาไมมีกิเลสไปก็มี อยางนี้
เปนทางหนึ่งของความเสื่อมในพระพุทธศาสนา

๔. อีกอยางหนึ่ง คือ การฝากศาสนาไวกับพระ ชาวพุทธ
จํานวนมากทีเดียว ชอบฝากศาสนาไวกับพระอยางเดียว แทนที่จะ
ถือตามคติของพระพุทธเจา พระพุทธเจาตรัสวาพระศาสนานั้นอยู
ดวยบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไมใชบริษัทใด
บริษัทหนึ่ง แตจะตองชวยกัน

ทีน้ีพวกเรามกัจะมองวาพระศาสนาเปนเรือ่งของพระ บางที
เมื่อมีพระประพฤติไมดี ชาวบานบางคนบอกวาไมอยากนับถือแลว
พุทธศาสนา อยางนี้ก็มี แทนที่จะเห็นวา พระพุทธศาสนาเปนของ
เรา พระองคน้ีประพฤติไมดี เราตองชวยกันแก ตองเอาออกไป 
แทนที่จะคิดอยางนั้น กลับกลายเปนวา เรายกศาสนาใหพระองค
น้ัน พระองคท่ีไมดีก็เลยดีใจ กลายเปนเจาของศาสนา เรายกให
แลว บอกไมเอาแลวศาสนานี้ เปนอยางนี้ก็มี น่ีเปนทัศนคติท่ีผิด

ชาวพุทธเราทั่วไปไมนอยมีความคิดแบบนี้ ทําเหมือนกับ
วาพระพุทธศาสนาเปนเรื่องของพระ เราก็ไมตองรูดวย

ยิ่งกวานั้น ชาวพุทธมักไมมีขอปฏิบัติประจําตัว ของตัวเอง
อยางในศาสนาอื่น ยกตัวอยางชาวมุสลิม เขาตองมีละหมาดวันละ 
๕ ครั้ง เปนขอปฏิบัติท่ีแสดงวาเปนศาสนิกของศาสนานั้นๆ

แตชาวพุทธคฤหัสถของเราไมคอยมีขอปฏิบัติของตัวเองที่
ชัดออกมาวา ถาเปนชาวพุทธจะตองปฏิบัติตัว ตองรักษาขอ
ปฏิบัติอะไรบาง ดังนั้น เมื่อไมมีพระเปนหลัก ศาสนาก็หมด
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ตอนนั้นมุสลิมมา ฆาพระหมด ชาวพุทธที่เปนคฤหัสถไมมี
หลัก เลยถูกฮินดูกลืนหมด เพราะฉะนั้น ท่ีวาสูญสิ้นนั้น คือ หน่ึง
ถูกเขาปราบทําลาย สอง ถูกเขากลืนไปงายๆ น่ีเปนเพราะฝาก
ศาสนาไวกับพระอยางเดียว น่ีเปนอีกขอหนึ่ง

นอกนี้ก็มีเบ็ดเตล็ดอีกหลายอยาง เชนที่เขาบอกวา ทาง
อินเดียอาจจะถือวาพุทธศาสนาเปนศาสนาของคนตางชาติ เขา
เลยพยายามกําจัดอยูเรื่อย

พระพทุธเจากม็นัีกปราชญสนันษิฐานวา เปนเชือ้ชาตมิงโกล
คือแบบพวกเรานี้ ไมใชเชื้อชาติอินเดียอยางนั้น เพราะเกิดในถิ่นที่
ปจจุบันเรยีกวาเนปาล คนเนปาลกรู็ปรางหนาตาเหมอืนคนไทยเปน
มงโกลเหมือนกัน* พวกอินเดียเลยไมชอบ เพราะฉะนั้นพระเจา
อโศก แมจะยิ่งใหญท่ีสุดในประวัติศาสตร แตถาฝรั่งไมมาขุดคน
โบราณสถานแสดงหลักฐานใหปรากฏแลว อินเดียไมรูจักเลย เขา
ลมืกนัหมดเรยีบรอยแลว จนกระทัง่ฝรัง่มาขดุคนโบราณวตัถเุจอ พระ
เจาอโศกจึงปรากฏเกียรติยศขึ้นมาวาเปนกษัตริยผูยิ่งใหญ

หรืออยางพระเจากนิษกะมหาราช ก็เปนมงโกลอีก ไมใช
ชาวอินเดียแท มหาอํามาตยท่ีปรึกษาของราชวงศคุปตะ สวนมาก
เปนชาวพุทธ ราชวงศคุปตะ เลือกชาวพุทธ เพราะเปนผูมีความรูดี 
และมหาอํามาตยพวกนั้นเปนตางชาติท้ังนั้น ไมใชชาวอินเดีย อาจ
จะเปนไดวากษัตริยฮินดู หรือชาวอินเดีย พยายามที่จะตัดรอน
พุทธศาสนา เพราะถือวาไมใชชาวอินเดียที่แทจริง

                                                            
* บางทานวา คนเนปาลปจจุบันไมใชเผาศากยะดั้งเดิม แตเปนชนเผาใหมในถิ่นเกา หมาย
ความวา ศากยะเปนอารยัน
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อีกขอหนึ่งที่โนมไปทางที่ทําใหเกิดการกลมกลืนไดงาย ก็
คือ ตอนที่พระพุทธศาสนารุงเรืองอยูแลว และราชวงศฮินดูข้ึน
ครองราชย มีอํานาจเขมแข็ง เปนผูอุปถัมภพุทธศาสนา ชาวพุทธก็
ใจออนเพราะความใจกวางอยูแลว ก็เอาใจผูปกครอง มักจะผอน
ปรนประนีประนอมจนเสียหลักของตัว เชนวา อยางนี้ก็ได อยางนั้น
ก็ได ยังไงก็ได ไปๆ มาๆ เลยกลายเปนหายไปเลย กลมกลืนกันไป
หมด แตไปรวมอยูขางในศาสนาฮินดู พระพุทธเจากลายเปน
อวตารปางหนึ่งของพระนารายณ

อีกขอหนึ่งก็คือ พระ พอไดรับการอุปถัมภมาก มีความสุข
สบาย บางสวนก็มีความประพฤติยอหยอน และอาจจะเหิน
หางจากประชาชนทั่วๆ ไป เพราะวาไดรับความอุปถัมภจากพระ
มหากษัตริย เปนตน

อยางที่มหาวิทยาลัยนาลันทา ท่ีวารุงเรืองนั้น มีความ
เสื่อมอยูดวยในตัว พระเจาแผนดินยกหมูบานที่อยูรอบบริเวณนั้น
เก็บภาษีถวายบํารุงมหาวิทยาลัยนาลันทา พระสงฆก็เลยไมได
เกี่ยวของกับประชาชน อาศัยการอุปถัมภของพระเจาแผนดินอยู
สบาย เรียนหนังสือไป เปนนักปรัชญาอะไรตออะไร ถกเถียงกันไป 
หางประชาชน นานๆ เขา พุทธศาสนาก็หมดความหมายไปจาก
ประชาชน

ตอจากนั้นก็มาถึง คติการกอสรางสิ่งใหญโต ใหสังเกตวา
เมื่อมีการสรางสิ่งใหญโตมากๆ ไมชาศาสนาจะคอยๆ สิ้น มักจะ
เปนเชนนี้มาตลอด อชันตา เอลโลรา ก็เปนตัวอยางอันหนึ่ง
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การสรางสิ่งอะไรใหญๆ โตๆ มักจะเปนระยะที่วาตอจาก
น้ันไมนานนัก มักจะเกิดความเสื่อมข้ึนมา ก็เปนเรื่องที่จะตอง
พิจารณารายละเอียดวาเปนเพราะอะไร แตอยางไรก็ตามในการ
สรางสิ่งใหญโตจะตองคํานึงเสมอวา จะตองมีคนไวใชสิ่งกอสราง
น้ัน เอาไวรักษาบาง เอาไวใชใหเปนประโยชนบาง เพราะสรางขึ้น
มาทําไม ถาไมใชใหเปนประโยชน

ทีน้ี คนที่จะใช ก็ตองเปนคนที่มีธรรมะ เปนผูปฏิบัติตาม
ธรรมะ เพราะฉะนั้น เมื่อสรางสิ่งกอสรางใหญโต ก็ตองสรางคนไป
ดวย สรางคนดีท่ีจะมาใชมารักษาสิ่งที่สรางนั้น

การลืมสรางคนนี้ อาจเปนเหตุหนึ่งที่ทําใหพุทธศาสนา
เสื่อมโทรมลงไป เพราะฉะนั้น สิ่งกอสรางที่ใหญโตนั้น เมื่อเหลือ
หลงมา ก็กลายเปนเหยื่อของผูอื่นตอไป หน่ึง ก็กลายเปนสิ่งไมมี
คา สอง เขาก็เอาไปใชในศาสนาของเขา ถาไมใช เขาก็เอามาลบ
หลูใหเปนสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจแกพวกเรา อยางที่ไดไปเห็น
กันหลายๆ แหง

คติจากอนิจจัง
รวมความทั้งหมดนี้ เมื่อพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไป ก็ดี 

ถาวรวัตถุสูญสิ้นไป ก็ดี มหาอาณาจักรนอยใหญสูญสิ้นทําลายไป 
ก็ดี ก็ไดคติธรรมตามหลักอนิจจัง ท่ีเปนไตรลักษณ หลักอนิจจังน้ัน
ใหคติ ๒ อยางในทางธรรมะ

คติที่ ๑ ก็คือวา ทําใหเราปลงธรรมสังเวช การปลงธรรม
สังเวช ก็คือ เปนเครื่องกระตุนเตือนภายในใจของเราใหคิดได
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ใหคิดได คือใหเห็นคติธรรมดาของสังขาร ท่ีมีการเกิดขึ้น 
ตั้งอยู เสื่อมสลาย และสูญสิ้นไป ถาเรารูเขาใจคติธรรมดาอยางนี้
แลว ใจเราก็จะไดไมเศราโศกเสียใจ มีใจผองใสเบิกบานอยูได

เราไปเห็นสถานที่ทางพุทธศาสนาที่เคยรุงเรืองอยูนานถึง 
๑๗๐๐ ป ยิ่งใหญขนาดไหน แตทําไมเดี๋ยวนี้สูญสิ้นไป เหลือแตซาก
บางแหงซากก็ไมมีเหลือ อยางวังของพระเจาปเสนทิโกศล ซากก็
หาไมได วัดบุพพารามที่นางวิสาขาสรางขึ้น ก็ถูกแมนํ้าอจิรวดีพัด
พาไปหมด ไมมีเหลือเลยแมแตซาก ถาใจของเราไมรูเทาทันไตร
ลักษณ เราก็อาจจะเศราโศกมัวหมองก็ได

เพราะฉะนั้น เมื่อรูธรรมดาของสังขารอยางนี้แลว ถึงจะ
มองเห็นความเกิดขึ้นเสื่อมสูญไป ใจเราก็ผองใสเบิกบานอยูไดเปน
อิสระ อันนี้ก็เปนการปรับใจภายใน ทําใจไดดี น้ีเปนประการหนึ่ง

ตอไป คติที ่๒ ก็คือวา เปนเครื่องเตือนใจใหไดคิด โดย เปน
บทเรียนใหไมประมาท เพราะสิ่งอยางนี้ หรือความเสื่อมความสูญ
สิ้นนั้น ไมควรใหเกิดขึ้นบอยๆ ไมควรใหเกิดขึ้นอีก และไมควรให
เกิดขึ้นโดยงาย คือ ไมควรปลอยหรือไมควรยอมใหเกิดขึ้น

เพราะฉะนั้น สิ่งใดที่เกิดขึ้นมาในอดีต แลวเปนเหตุแหง
ความเสื่อม สิ่งนั้นเราควรหลีกเลี่ยง สิ่งใดเปนเหตุแหงความเจริญ 
เราก็ชวยกันสรางสรรคตอไป น่ีเปนคติของความไมประมาท

พระพุทธเจาเมื่อสอน มักสอนทั้ง ๒ อยางนี้ คือ สอนขอท่ี
หนึ่ง เพื่อใหใจของเราเปนอิสระอยูได ผองใสเบิกบาน ไมเศราโศก 
และก็สอนขอท่ีสอง เพื่อใหบทเรียนที่จะทําใหเกิดความไมประมาท 
โดยแสดงออกมาเปนการกระทําที่จะปรับปรุงภายนอกใหมันดี ให
มันเจริญงอกงามตอไปดวย
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บางทีเราไดอันเดียว พวกหนึ่ง ไดแตปรับใจภายใน ทําใจ
ไมใหเศราโศก แลวก็ไมปรับปรุงขางนอก เกิดความประมาท ก็
ปลอยปละละเลย ก็เสื่อมอีกๆ มีแตเสื่อมเรื่อยไปจนสูญหมด สวน 
อีกบางพวก ก็เอาแตไมประมาท จะตองแกไขปรับปรุง โดยที่ในใจ
ก็อาจจะเศราหมอง

เพราะฉะนั้น ตองใหไดท้ัง ๒ อยาง เมื่อชาวพุทธปฏิบัติ
ธรรมไมครบ พุทธศาสนาเองก็จะเสื่อม

หน่ึง ใจตองเปนอิสระ ผองใสเบิกบานเสมอ
สอง ตองไดความไมประมาท ท่ีจะกระทําการเพื่อหลีกเลี่ยง

ความเสื่อม และสรางความดีงาม ความเจริญกาวหนาสืบตอไป
น้ีก็เปนคติท่ีไดจากเรื่อง สังเวชนียสถาน ท่ีผานมา ก็เขากับ

คติคําวา สังเวช ท่ีอาตมภาพไดกลาวมาแลววา
สังเวช น้ันแปลวา กระตุนใจใหไดความคิด คิดอะไร

- คิดรูเทาทันความจริง ปลงใจวางใจได อยางหนึ่ง
- คิดที่จะไมประมาท ท่ีจะเรงปองกัน และแกไขปรับปรุง ใหมี

แตความเจริญงอกงามมั่นคง และความดีงาม อยางหนึ่ง
น่ี อินเดียก็ผานไปแลว ความเสื่อม ความพินาศสูญสิ้นก็

ไดเกิดขึ้นแลว เปนบทธรรม และบทสอนธรรมอันยิ่งใหญ
พระพุทธศาสนาก็อยูในประเทศไทย ในโลกเขาก็ยังถือวา 

พุทธศาสนานี้เจริญรุงเรืองในประเทศไทย ประเทศไทยเปนศูนย
กลางพุทธศาสนา ก็นับวาเรามีโชคดีท่ีเปนที่รองรับ เปนแหลงใหญ
ของพระพุทธศาสนา แมวาบานเมืองของเรา พุทธศาสนาบางครั้ง
จะเจริญบาง เสื่อมบางเปนคติธรรมดา แตเราก็ตองพยายามชวย
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กันรักษาไวสืบตอไป
เราจะเห็นวา บางคราวพุทธศาสนาในเมืองเสื่อมไป แต

พระในปาก็ยังชวยรักษาพุทธศาสนาไว แตพระในปาก็ตองเตือน
ทานเหมือนกันวา

ตองเอาธุระกับการสวนรวมดวย อยาถือคติไมยุงไมเกี่ยว 
และตองสอนตองชักจงูชาวบานใหมีทศันคตทิางธรรมทีถู่กตอง เอา
กจิเอาการของสวนรวม อะไรเขามากระทบกระเทอืนพระศาสนา ก็
ตองขวนขวายปองกนั แกไข พระพทุธศาสนาจงึจะรกัษาอยูไดดวยดี

เอาละ อาตมภาพจะปดรายการละ เปนอันวา พุทธศาสนา
ในเมืองไทยนี้ ก็ใหเราชวยกันรักษาไว แตการที่จะรักษาดวยดีน้ัน 
เราก็ตองเรียนคติท่ีไดรับจากอดีต มีบทเรียนมาชวยดวย

ความรูในอดีตนั่นแหละจะมาชวยเรา อาตมภาพกลาวไว
อยางหนึ่งแลว ก็ขอกลาวตอไป ไหนๆ ก็เลยเวลามาแลว เคยพูดไว
ทีหนึ่งวา การที่จะเขาใจพุทธศาสนาใหไดดีน้ัน ไมใชเพราะเรียน
หลักคําสอนเทานั้น จะตองรูเหตุการณความเปนมาดวย อันนั้นจะ
ชวยใหเราเขาใจไดดีข้ึน เพราะวา การที่จะเขาใจคําสอนที่เปนตัว
การหลักของพระพุทธศาสนานั้น องคประกอบอยางหนึ่งก็คือเรา
จะตองมีการตีความ คนเรานี้อานอะไรก็ตาม เรียนอะไรก็ตาม เรา
จะมีการตีความดวย

ทีน้ี การตีความ น้ัน ก็มักจะอาศัยภูมิหลัง คือความรูใน
เหตุการณความเปนมาของเราเขาไปประกอบ ยกตัวอยางงายๆ 
เมื่อเราไปอินเดีย เรามีภูมิหลัง มีประสบการณของเรา เราไปพบ
คนอินเดีย เราก็ตีความตามภูมิหลังของเรา ชาวอินเดียโคลงหัว 
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เรานึกวาเขาปฏิเสธ น่ีก็คือตีความตามภูมิหลังประสบการณท่ีเรามี 
แตอินเดียเขาโคลงหัว หมายความวา เขารับ ใชไหม มันตรงขาม 
เพราะฉะนัน้ เราตองเรยีนรูเหตกุารณความเปนไป ภมูหิลงัวฒันธรรม
ของอินเดียดวย เราจึงจะเขาใจถูกตอง

อยางไรก็ตาม ความหมายทางคําสอนก็ตองเรียนดวย ตอง
ประกอบกันทั้งคู ไมเชนนั้น การตีความก็อาจจะผิด เชนอยางใน
เรื่องพระผูท่ีตีความไปตามเหตุการณ หรือตามประสบการณ ถา
ถามวาความหมายของ สมณะ คืออะไร สมณะในพุทธศาสนาคือ
อะไร อยางที่อาตมภาพเคยกลาวไวในวันมาฆบูชา สมณะมีความ
หมายวาอะไร ถาเราไมมีหลัก ก็อาจจะยุง

ภาพของความเปนสมณะอยูท่ีไหน พวกหนึ่งอาจจะมองวา 
พระไดแกผูมีฤทธิ์ มีปาฏิหาริย อยูท่ีขลัง อยางนี้ก็มี หมายถึงวา ถา
เปนพระ เปนนักบวช ก็ตองเปนผูมีฤทธิ์ มีปาฏิหาริย พวกนี้ก็จะ
หวังฤทธิ์ หวังปาฏิหาริยจากพระ

ทีน้ี บางคนในสมัยปจจุบัน อาจจะมองพระเปนนักเรี่ยไรก็
ได ถาเห็นพระก็วา นักเรี่ยไรมาแลว มีหวังจะเสียเงินอีกแลว

น่ีคือภาพของพระที่อยูในใจของคนที่ตางกันไป แตภาพ
ของพระในประวัติของพระพุทธศาสนาที่แทจริงคืออะไร คือผูสงบ 
ผูไมมีภัยอันตรายใดๆ ตามโอวาทปาฏิโมกขท่ีเราพูดกันในวัน
มาฆบูชา น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต ผูท่ี
ทํารายผูอื่นไมช่ือวาเปนบรรพชิต ผูเบียดเบียนผูอื่นไมเปนสมณะ
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หมายความวา ภาพของสมณะในความหมายของเราตาม
หลักของพระพุทธศาสนา คือผูไมมีภัยอันตราย ไปท่ีไหนก็มีแตทํา
ใหเกิดความสงบ ความปลอดโปรงโลงใจ

พระเปนเครื่องหมายของความไมมีภัย พระไปที่ไหน คนก็รู
สกึรมเยน็ มคีวามปลอดโปรงโลงใจ ไมตองระแวงภยั เพราะฉะนัน้ ถา
เราชวยกันรักษาภาพอันนี้ไวได สมณะในพระพุทธศาสนาก็อยูใน
ความหมายที่แทจริง

สิ่งเหลานี้เปนเรื่องที่เราจะตองเรียนรูไว ท้ังเหตุการณ 
ความเปนมา และหลักคําสอนที่แทจริง เอามาใชเพื่อจะบํารุงรักษา
พระพุทธศาสนาใหเจริญมั่นคงอยูตอไป

การที่พระพุทธศาสนาจะเจริญมั่นคง เราตองรักษาตัวหลัก
ธรรมที่แทจริงไวใหได ตีความใหถูกตอง เขาใจใหถองแท ปฏิบัติ
ตามใหถูกตรง

น่ีก็คือคติจากทั้งหมดที่ไดผานมา ท้ังที่ดูรูเห็นดวยตาตน
เอง และที่อาตมภาพไดกลาวเสริม

บัดนี้ก็พอสมควรแกเวลา ตอแตน้ีไป ก็ขอใหโยมไดดูสไลด
เปนภาคที่ ๒ ของการประชุมในวันนี้



๘
อินเดีย แดนเทวดา

ขอเจริญพร ทานอาจารย ทานผูปฏิบัติงาน และนักศึกษาผูสนใจใฝธรรมทุกทาน

วันนี้ อาตมภาพไดรับนิมนตมาพูด โดยตั้งหัวขอวา 
“อนิเดยีในระหวางและหลงัพุทธกาล” เรือ่งนีเ้กดิสบืเนือ่งมาจากการ
ท่ีอาตมภาพไดเดินทางไปประเทศอินเดีย เมื่อ ๒-๓ เดือนที่แลวมา 
คุณหมอกาญจนา* ผูติดตอนิมนต ก็เลยสนับสนุนใหพูดเกี่ยวกับ
ประเทศอินเดีย เพราะเดินทางกลับมาใหมๆ

อาตมภาพเองก็ไดชวยคิดชื่อใหเปนวาอินเดียระหวางและ
หลังพุทธกาล แตเมื่อตั้งชื่อไปแลว ก็มานึกอีกทีวา เรื่องนี้ท่ีจริงเปน
เรื่องของผูเชี่ยวชาญ ตองรูเรื่องอินเดียมากทีเดียว และจะตองมา
เลาประวัติศาสตรกันยืดยาวนาน ไมใชเรื่องที่จะพูดกันในระยะ
เวลาสั้นๆ อาตมภาพนั้นเพิ่งเคยไปอินเดียจริงๆ ครั้งเดียวเทานั้น
เอง เพราะฉะนั้น จะไปรูเรื่องอินเดียเขาถึงทุกสิ่งทุกอยางเปนไปไม
ได ก็ตองทําใจกันไวกอนวา ท่ีมาพูดวันนี้น้ัน เปนการมาเลาความ
คิดคํานึง แสดงความคิดเห็นบางอยาง โดยที่วาไมตองไปมุงเอา
ความจริงที่ลึกซึ้งทางประวัติศาสตรอะไร มุงเอาแตสิ่งที่จะนํามาใช
ใหเปนประโยชน
                                                            
* แพทยหญิงกาญจนา เกษสอาด โรงพยาบาลศิริราช



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๕๙

การที่อาตมภาพไดรับนิมนตไปอินเดียนั้น ก็เนื่องจากวา 
โยมผูหวังดีนิมนตใหไปพักผอน แตในการไปพักผอนนี้ ก็ไดไป
นมัสการสังเวชนียสถาน พรอมท้ังสถานที่สําคัญในทางพระพุทธ-
ศาสนาดวย เมื่อไดไปเชนนี้แลว จะไดพักผอน หรือไมไดพักผอนก็
ตาม ถือวาไดประโยชนคุมคาอยูในตัว

เรื่องการไปประเทศอินเดียนี้ แมวาอาตมภาพจะไปเปน
ครั้งแรก จะถือวารูจักนอยก็จริงในแงของการไดพบไดเห็น แตในแง
ของการสดับตรับฟงแลวละก็ ไดยินมานาน มีทานที่รูจักเปนพระ
บาง เปนคฤหัสถบาง โดยเฉพาะพระที่ทานไปศึกษาเลาเรียนอยู
ประเทศอินเดียนานๆ กลับมาแลว ทานก็เลาใหฟง

เพราะฉะนั้น ก็ไดยินเรื่องประเทศอินเดียมาไมนอยเหมือน
กัน โดยมากจะเปนเสียงพูดในทางไมคอยดี เชน เมื่อพูดถึงดินแดน
ประเทศอินเดีย ก็พูดถึงความแหงแลง ความยากจน ความสกปรก 
ความไมสะดวกสบายตางๆ อาหารที่รับประทานไดยาก ไมถูกปาก
คนไทย ถาพูดถึงผูคน ก็วา คนอินเดียนั้น นอกจากจะยากจนแลว
ก็ข้ีเหนียว ใจแคบ อะไรตางๆ ก็พูดถึงวาแหงแลงทั้งแผนดิน แหง
แลงทั้งน้ําใจ อันนี้ก็เปนเสียงที่ไดยินมากอน

ก็เลยเปนอันวา ไดยินในทางไมคอยดีเกี่ยวกับประเทศ
อินเดียไวมากทีเดียว บางทานที่เปนอาจารยผูใหญท่ีนับถือ ไดยิน
อาตมภาพไปอินเดีย ทานบอกวา อินเดียไมใชเปนประเทศสําหรับ
ไปพักผอน ถาหากจะไปดูไปศึกษาละก็ได เปนประโยชน ตัวทาน
เองเคยไปอินเดียมาแลว บอกวาเปนการเดินทางที่ลําบากยากแคน
ท่ีสุดในชีวิต ก็ไมมีความปรารถนาจะไปอีก นอกจากวาเพื่อการ
ศึกษา อันนี้ก็เปนเรื่องที่ไดยินเกี่ยวกับประเทศอินเดียมากอน
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กอนที่จะพูดถึงเรื่องราวที่ตัวไปเห็นวาเปนอยางไร อยาก
จะขอแทรกสักนิดหนึ่ง ท่ีพูดเมื่อกี้วาเดินทางไปนี้ ก็ไดไปนมัสการ
สังเวชนียสถาน สังเวชนียสถาน ก็เปนที่สําคัญทางพระพุทธ
ศาสนา แปลกันวา สถานที่ตั้งแหงความสังเวช

ถาเปนชาวพุทธไป ก็ตองมุงไปที่ สังเวชนียสถาน ๔ แหง 
คือ สถานที่พระพุทธเจาประสูติ สถานที่พระองคตรัสรู สถานที่พระ
องคทรงแสดงปฐมเทศนา และสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน

ขอท่ีอยากจะพูดแทรกในที่น้ี ก็คือความหมายของคําวา 
สังเวช รูสึกวาเปนเรื่องที่ตองแกไข ทําความเขาใจใหถูกตอง

คําวา สังเวช ในภาษาไทย มักจะมองกันในแงของความ
สลดหดหูใจ หรือไมก็หอเหี่ยวไปเลย ซ่ึงความหมายเดิมในบาลีไม
ใชอยางนั้น

“สังเวช” น้ี แปลวา กระตุนเตือน หรือเราใจ คือ เราใจให
คิดไดหรือไดคิด ใหสํานึกที่จะเลิกละความผิดพลาดและใหหันมา
อยากทําความดี ใหไมประมาท

ความหมายของคําหลายคําในภาษาบาลี เดี๋ยวนี้มันตรง
กันขามกับความหมายในภาษาไทย ตองแกกันใหม เชน อยางพระ
พุทธพจนท่ีตรัสถึงเรื่อง สังเวชนียสถาน ๔ น้ัน ในพระไตรปฎก ใน
มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจาไดตรัสถึงสังเวชนียสถาน ๔ โดย
ใชคาํควบวาเปนทศันยีสถานดวยวา ทสสฺนียาน ิสเํวชนยีาน ิานานิ
สถานที่อันเปนทัศนียะ เปนสังเวชนียะ ๔ ทีน้ี เราเอาเฉพาะคําหลัง 
ก็เหลืออยูแตสังเวชนียะ
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พระพทุธเจาตรสัโดยปรารภวา เมือ่พระองคทรงพระชนมอยู
พระภิกษุท้ังหลายเดินทางมาจากที่ไกลๆ มุงจะมาไดพบเห็น
สนทนาปราศรยักบัพระภกิษุท้ังหลายผูเปนทีเ่จรญิใจ (มโนภาวนยี)
เพราะวาเมื่อมาเฝาพระพุทธเจาแลว ก็มีสาวกผูใหญ ซ่ึงเปนผู
บริสุทธิ์ทรงคุณธรรมตางๆ อยูดวยมากมาย แตเมื่อพระองคเสด็จ
ดับขันธลวงลับไปแลว ก็จะไมไดโอกาสเชนนั้น ก็เลยใหมาดูสถาน
ท่ีท้ัง ๔ น้ี

เมื่อมาดูแลว ก็อาจจะเกิดความรูสึกไดหลายอยาง อาจจะ
รูสึกในแงหนึ่ง คือ ปลง มองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความไม
เที่ยงวา พระวรกายของพระองคก็ตกอยูในอํานาจของคติธรรมดา 
ตองแตกสลายเสื่อมโทรมไป

หรือจะมองในแงวา เกิดความรูสึกปติยินดี ทําใหเห็นวา 
โอ…น่ีสถานที่เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร แสดงวา พระพุทธ
เจาของเรามีอยูจริง พระองคไดเคยประทับในสถานที่น้ี เรามาถึง
สถานที่พระองคเคยประทับ เคยทรงใชสอย เคยเสด็จมา เราก็เกิด
เอิบอิ่มใจ ปลาบปลื้มปติยินดีข้ึนมา แลวก็มีกําลังใจในการ
ประพฤติปฏิบัติดีงาม

ไมวาจะนึกในแงไหนก็ตาม ถาทําใหเกิดความไมประมาท 
คิดขวนขวายจะทําความดีงามแลว ความรูสึกเราใจเตือนใจอยาง
น้ันทานเรียกวา ‘ความสังเวช’

ถาหากเราประสบเรื่องความเกิด ความแก ความเจ็บ 
ความตายแลว มีความรูสึกที่จะไมประมาทเรงขวนขวายทําความดี
งามนั้น เรียกวาเกิดความสังเวช
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ถาหากวาเกดิความสลดหดหูใจ จะเปนคณุธรรมไดอยางไร
มันไมเปนกุศลแลว สลดหดหูใจน้ันเปนกิเลส เรียกวา นิวรณ เปน
ถีนมิทธะ ไมดีแนๆ

เพราะฉะนัน้ อาตมภาพเลยพดูแทรกขึน้มา เรือ่งความหมาย
ของคําวาสังเวช ขอผานไป

เมื่อเดินทางไป สังเกตดูในหมูทานที่อยูในคณะเดินทางเอง 
สิ่งที่สะดุดความรูสึก ก็เปนเรื่องทั้งของความแหงแลงของแผนดิน
ท้ังบนฟาและทั้งบนใบหนาคน หมายความวา บนผืนแผนดินนั้นก็
หาน้ําไดยาก แหงแลง ตนไมเขียวๆ ก็ไมคอยจะมี ดูหนาผูคนที่
ผานไป ตั้งแตเล็กจนเปนผูใหญ ก็แหงไปหมด น่ี…เปนสิ่งที่กระทบ
ความรูสึกในเบื้องแรก มีขอทานมากมายเต็มไปหมด

ในแมนํ้า แทนที่จะมีนํ้า ก็มีแตทราย เชน แมนํ้าเนรัญชรา 
ท่ีพระพุทธเจาไปประทับและไดตรัสรูอยูบนริมฝงแมนํ้านี้ บัดนี้ไมมี
นํ้าสักหยดเดียว มีแตทรายเต็มไปหมด บนภูเขาก็ไมมีตนไม หาตน
ไมไดยาก มีแตหินแตทราย มีแตดินสีแดง อะไรพวกนี้

อาตมภาพผานไปในสถานที่เหลานี้ จิตใจก็หวนนึกมาถึง
เมืองไทยอยูเสมอ มานึกถึงวา เอ…ประเทศไทยของเรานี้กําลังเดิน
ไปสูสภาวะจะเปนอยางนั้นหรือไม เชน มีการตัดไมทําลายปา 
เปนตน ตอไปเมืองไทยเราจะแหงแลงอยางนั้น นํ้าจะเหลือแต
ทราย ภูเขาจะเหลือแตดินแดงหรือเปลา มีความรูสึกเชนนี้อยู
ตลอดเวลา

น่ีก็เปนความรูสึกที่ไดเกิดขึ้น เปนสิ่งที่เรียกวา ความรูสึก 
เพราะฉะนั้น ก็ไมตองพูดถึงเหตุผล หามไมได ยังไมใชเรื่องถูกเรื่อง
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ผิด วากันไป เห็นแลวก็รูสึกอยางนั้น ไมวาใครที่ไปในคณะ ก็รูสึก
คลายๆ กันอยางนี้ อยางไรก็ตาม เรื่องความรูสึกอยางเดียวนี้ไมพอ 
เราจะตองพูดกันถึงเนื้อหาสาระเหตุผลตอไป

อาตมภาพอยากพูดสรุปโดยรวบรัด เพราะเวลาเรามีนอย
ถึงภาวะของประเทศอินเดียตามหัวขอท่ีตั้งไววา “อินเดียใน
ระหวางและหลังพุทธกาล” ถาพูดโดยยอแลว ก็มี ๒ ฝาย คือ สิ่งที่
ไมเหมือนเดิม กับ สิ่งที่เหมือนเดิม

อินเดียที่ไมเหมือนเดิม อินเดียที่เหมือนเดิม
เอาสิ่งที่ไมเหมือนเดิมกอน สิ่งที่ไมเหมือนเดิม โดยสภาพ

ธรรมชาติ ก็คลายกับท่ีไดกลาวมาเมื่อกี้ คือ เรื่องตนไม แมนํ้า 
ธรรมชาติแวดลอม ความอุดมสมบูรณตางๆ ท่ีเดี๋ยวนี้มันไมเปน
อยางนั้น

ถาเรามองยอนไปในสมัยพุทธกาล โดยศึกษาจากคัมภีร  
วรรณคดีพุทธศาสนาที่กลาวถึง ก็เขาใจวา จะตองมีความอุดม
สมบูรณ ถึงแมจะไมสมบูรณมากนัก แตก็ตองดีกวาสมัยนี้

เชนอยางกลาวถึงสถานที่ท่ีพระพุทธเจาประสูติ ก็เปนปา 
คือ ปาลุมพินี ดงไมสาละ บัดนี้ มันไมเปนปาแลว มันเปนที่โลง

อยางแมนํ้าเนรัญชรา ท่ีพระพุทธเจาไปประทับทําความ
เพียรจนตรัสรูน้ัน ก็มีคําบรรยายไวในพระไตรปฎก กลาวถึงธรรม
ชาติท่ีสวยงาม ตนไมท่ีรมร่ืนเขียวขจี มีทาน้ํา มีแมนํ้า กระจาง ใส
แจว เปนที่ร่ืนรมยใจ พระพุทธเจาเสวยขาวมธุปายาสแลว ก็ไป
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ลอยถาดที่แมนํ้าเนรัญชรา แตบัดนี้ แมนํ้าเนรัญชราก็มีแตทราย 
พระพุทธเจาจะไปลอยถาดอยางไร เฉพาะเดือน ๖ ไมมีนํ้าใหลอย
ถาดแนนอน

พูดถึงสภาพผูคนที่มองเห็นโดยทั่วไปก็คือ สภาพความ
ยากจน และเรื่องการศึกษา มีคนไมรูหนังสือมากมาย

ถาเรามองกลับไปดูสภาพในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจา
ทรงตั้งคณะสงฆ มีภิกษุสงฆแลว ตอมาก็มีภิกษุณีสงฆ ภิกษุสงฆก็
มีผูทรงความรู ภิกษุณีสงฆก็มีพระเถรีท่ีทรงปญญา เปนถึงอัคร
สาวิกา มีอุบาสกเปนนักแสดงธรรมที่เกงกาจ แมแตสาวิกาฝาย
อุบาสิกา เปนคฤหัสถ ก็มีผูท่ีเปนเอตทัคคะในทางพหูสูต เปนผูคง
แกเรียน แสดงวาในสมัยพุทธกาล อยางนอยพุทธศาสนาก็ทําให
คนทั่วไป รวมทั้งสตรี ไดรับการศึกษาขึ้นมาเปนอันมาก

ครั้นมาถึงสมัยพระเจาอโศก ท่ีเปนกษัตริยนับถือพระพุทธ
ศาสนา ฝร่ังเขียนหนังสือสันนิษฐานวา สมัยนั้นมีการรูหนังสือเปน
เปอรเซ็นตสูงเหลือเกิน แตมาในสมัยปจจุบัน อินเดียเสื่อมลงใน
ดานการศึกษา มีการศึกษานอย โดยเฉพาะกอนที่จะปรับปรุง
ประเทศ ถึงแมตอนนี้จะปรับปรุงประเทศแลว ก็ยังไมกาวหนาไป
มากนัก เพราะฉะนั้น ในแงน้ีก็จะถือวาเปนความไมเหมือนกัน

ตอไป ดานที่เหมือนเดิม ท่ีวาเหมือนเดิมก็คือ มีมาแตกอน
พุทธกาลอยางไร เดี๋ยวนี้ก็มีอยางนั้น

วาถึงในแงเหมือนเดิมน้ี ไมใชเปนสิ่งที่ดีหรอก เปนสิ่งที่
พระพุทธเจาพยายามแกไข แตมันก็ไมหมดสิ้นไป เหลืออยูจน
กระทั่งปจจุบันนี้ เชน การบําเพ็ญตบะ ทราบวาที่อินเดียนั้น คนก็
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ยังบําเพ็ญทุกรกิริยา มีความเชื่อเหลานี้กันมาก นักบวชในลัทธิ
ตางๆ ก็ยังบําเพ็ญตบะกัน ยืนขาเดียวเหนี่ยวกิ่งไม นอนบนหนาม 
อดอาหาร ถอนผมทีละเสนจนหมดศีรษะ ยืนกลางแดด อะไรตางๆ 
เพื่อบรรลุโมกษะ ยังทํากันอยู โยคีในประเทศอินเดีย ยังถือมาเปน
พันๆ ป ไมไดตางออกไป

ถัดไปก็เรื่อง วรรณะ ท่ีเปนเครื่องแบงคนออกเปนชนชั้น มี
กษัตริย มีพราหมณ มีแพศย มีศูทร เกิดมาอยางไรก็ตองอยูใน
สภาวะ ในฐานะนั้นๆ ตลอดชาติ

พระพุทธเจาอุบัติข้ึนมา ก็พยายามแกไข ใหถือวา คนเรานี้
จะสูงจะต่ํา มิใชเพราะชาติกําเนิด แตเปนเพราะการกระทําความ
ประพฤติ มีการตั้งคณะสงฆ ไมวาใครจะมาจากวรรณะไหน เมื่อ
มาบวชแลว ก็เปนสมณศากยบุตรเสมอกัน พยายามแกไขมา แต
ศาสนาเดิมเขาก็พยายามดํารงรักษาระบบนั้นไว จนกระทั่งตอมา
ภายหลังพุทธศาสนาก็เสื่อม ระบบวรรณะก็กลับยิ่งเขมงวดกวา
เกา กลับรุนแรงยิ่งขึ้น

จนกระทั่งปจจุบันนี้ แมวาในทางกฎหมาย รัฐบาลอินเดีย
จะใหถือวาไมมีชนชั้นวรรณะ แตในทางปฏิบัติ ก็ยังถือช้ันวรรณะ
อยูตามเดิม เวลากี่พันปมาแลว อินเดียก็ยังคงอยูอยางเดิมในเรื่อง
วรรณะ

อีกอยางหนึ่ง คือ การบวงสรวงออนวอนเทพเจา อินเดีย
เปนประเทศที่เต็มไปดวยเทวดา มีเทพเจามากมาย มีพระพรหม 
พระปชาบดี ตอมามีพระศิวะ พระนารายณ เปนเทพใหญ แตก
แยกกันเปนนิกายตางๆ
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พวกหนึ่งถือพระศิวะ ก็เปนนิกายไศวะ ก็นับถือวาพระศิวะ
ยิ่งใหญท่ีสุด อีกพวกหนึ่งนับถือพระวิษณุ ถือวาพระนารายณยิ่ง
ใหญกวา ก็เปนนิกายไวษณพ หรือ ไวษณวะ เปนตน

แลวก็มีเทวดาตางๆ เล็กนอยลงไปมากมาย มีอิทธิฤทธิ์
ปาฏิหาริยเยอะแยะ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีการบวงสรวงออนวอนเทวดากัน
ท่ัวไป น่ีก็เหมือนเดิม

สิ่งที่ไมเหมือนเดิมชัดๆ ก็คือ พุทธศาสนา เองนั้นแหละ 
เคยอยูในประเทศอินเดียเจริญรุงเรือง บัดนี้ก็สูญสิ้นไปจาก
ประเทศอินเดียเสียแลว น่ีแสดงวาไมเหมือนแนๆ

แตมีนักปราชญกลาววา ถึงแมพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไป
จากอินเดียแลวก็ตาม (เดี๋ยวนี้อาจจะเริ่มกลับไปบางแลวนิดๆ 
หนอยๆ) แตอิทธิพลของพุทธศาสนา สิ่งที่พระพุทธศาสนาสอนไว 
หาไดสิ้นสูญไปไม กลับมีอิทธิพลตอศาสนาในทองถิ่นเดิม

อยางศาสนาฮินดู ก็ตองปรับปรุงตัว ตองรับเอาคําสอนใน
พุทธศาสนาเขาไป ท่ีเห็นชัดๆ ไดแก หลักอหิงสา

ศาสนาพราหมณท่ีมาเปนศาสนาฮินดูน้ัน เดิมเปนศาสนา
แหงการบูชายัญ ฆาสัตว ตลอดจนกระทั่งฆาคนบูชายัญ ทีน้ี พระ
พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา สั่งสอนเรื่องความเมตตากรุณา ความชวย
เหลือกัน การงดเวนจากการเบียดเบียน คําสอนเหลานี้ ก็ทําให
ศาสนาพราหมณตองปรับปรุงตัวเอง กระทั่งภายหลังศาสนาฮินดู
กลายเปนศาสนาแหงการไมกินเนื้อสัตวไป

คนแขกโดยทั่วๆ ไป ชาวฮินดูไมกินเนื้อสัตว อาจจะเปน
ดวยวาตองการแขงกับพุทธศาสนาใหเห็นวา ฉันถืออหิงสายิ่งกวา
ในพุทธศาสนาดวยซ้ําไป
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น้ีก็เปนเรื่องตางๆ ท่ีนํามากลาว แตภาพหนึ่งที่ปรากฏขึ้น
มา ก็คือความรูสึกที่วา อินเดียเปนตูโชวอดีต คือใครไปอินเดียก็มุง
จะไปดูภาพความเจริญซึ่งเปนอารยธรรมในอดีต ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ 
ป ๑,๐๐๐ กวาป ๕๐๐-๖๐๐ ปมาแลว คนที่ตองการไปที่อินเดีย
เพื่อดูภาพปจจุบันนี้หายาก

หมายความวา ถาไมมีซากของอดีตที่แสดงวาอินเดียเคย
เจริญรุงเรือง มีอารยธรรม คนก็ไมรูจะไปประเทศอินเดียทําไม 
เพราะฉะนั้น ในแงน้ีก็เลยเรียกวาเปนตูโชวของอดีต

อินเดียแคเซนเทวดา มาไทยไดแถมสุรา
อยากจะพูดถึงเรื่องที่ควรเนนสักนิดหนอยในเวลาอันจํากัด 

ตองยกประเด็นอันนาจะพูดขึ้นมาพูดเปนเรื่องๆ ทีน้ี ในบรรดาเรื่อง
ท่ีผานมา ท่ีวาเหมือนและไมเหมือน อะไรตางๆ ในครั้งพุทธกาลกับ
ครั้งปจจุบันนั้น ก็มีเรื่องที่เดนในความรูสึกของอาตมภาพเมื่อเดิน
ทางไปประเทศอินเดีย ๒ เรื่อง หรือ ๒ สิ่ง

แต ๒ เรื่องนี้ อาจจะเปนเรื่องเดียวกันก็ได เพราะบางที ๒ 
อยาง แตเปนเรื่องเดียวกันก็มี ในที่น้ีก็มี ๒ อยางที่เดนในความรูสึก

เรื่องที่หนึ่งคือ ความแหงแลง
สองก็เรื่อง เทวดา
ไปในอินเดีย ภาพสองอยางนี้มีมาก ทําใหเดนในความรูสึก
เรื่องความแหงแลงกับเทวดานั้น เปน ๒ อยางก็จริง แต

อาจสัมพันธเปนเรื่องเดียวกันก็ได ถาเอามาบรรจบกัน ลองพูดดู  ก็
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อาจจะบอกวา ในประเทศอินเดียนั้น บนแผนดิน ก็เต็มไปดวย
ความแหงแลงยากจน บนผืนฟา ก็เต็มไปดวยเทวดาผูทรงฤทธิ์

เมื่อเอามาบรรจบกันอยางนี้แลวจะไดความคิดวาอยางไร
ขอที่หน่ึง บางทานก็อาจจะคิดวา ประเทศอินเดียก็มี

เทวดายิ่งใหญ ทรงฤทธิ์อํานาจมาก มีท้ังพระพรหม พระศิวะ พระ
นารายณ ทําไมจึงปลอยประเทศอินเดียใหโทรม ทําไมไมชวยแกไข
ใหเปนประเทศที่ยิ่งใหญ อุดมสมบูรณ เพราะเทพที่น่ันลวนใหญโต
เปนผูสรางโลก เปนผูดลบันดาลทุกสิ่งทุกอยาง คนอินเดียก็บวง
สรวงบูชานับถือทานเหลือเกินดวย ทําไมทานปลอยประเทศ
อินเดียใหมันแหงแลง ยากไรอยางนั้น น่ีก็เปนแงท่ีหนึ่งที่อาจจะคิด
ข้ึนมา แงน้ีขอผานไปกอน

ขอแทรกตรงนี้หนอยวา เชนอยาง พระพรหม น้ัน เวลานี้
ในเมืองไทยก็นับถือเซนสรวงบูชาทานมาก คนบางคนที่รูเห็นพฤติ
กรรมของทานดี อาจจะตัดพอทานขึ้นมาก็ไดวา ทานรับเคร่ืองเซน
สังเวยในอินเดียมานาน จนเวลานี้อินเดียแหงแลงหมด จะไมมี
อะไรเซนไหวอีกแลว และทั้งๆ ท่ีเขาก็ยังนับถือบูชาทานอยู ทานก็
ละทิ้งเขาเสีย มารับเครื่องเซนสรวงบูชาตอท่ีเมืองไทย ปลอยให
อินเดียซูบโทรมผจญชะตากรรมไปตามลําพัง

ตอไปภายหนา พอเครื่องเซนสรวงบูชาที่เมืองไทยรอยหรอ 
แผนดินไทยแหงแลงยากไรลง ทานก็คงละทิ้งแผนดินไทยไปหา
เครื่องเซน ณ ท่ีใหมในดินแดนอื่น เชนที่ทานไดทํามาแลวกับ
อินเดีย
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แงที่สอง อาจจะมีความสัมพันธเปนวงจรแบบปฏิจจสมุป-
บาท คือวา คนมีความหวังพึ่งเทวดามาก ก็สวดออนวอนรอความ
ชวยเหลือ ไมทําการทํางาน ไมเพียรพยายามดวยตนเอง เมื่อไม
เพียรพยายามดวยตนเอง ก็ยิ่งยากจนขนแคนลง ยิ่งยากจนขนแคน
ลง ไมมใีครชวยเหลอืได กย็ิง่หวงัพึง่เทวดามากขึน้ หวงัพึง่เทวดามาก
ข้ึน ไมทําอะไร มนักย็ิง่ยากจน เพราะฉะนัน้ มนักส็นับสนุนซึง่กนัและ
กนัใหยิง่หนกัลงๆ กลายเปนวงจรแบบปฏจิจสมุปบาทไป

ก็เลยนึกวา คนอินเดียปลอบใจตัวดวยเทวดา แลวก็มานึก
ถึงเมืองไทยวา เหมือนคนไทยปลอบใจตัวดวยสุราและการพนัน

น่ีเปนขอคิดอันหนึ่ง คือเปนลักษณะของการปลอบใจตัว
อยูดวยความหวัง ท่ีทําใหไมเพียรพยายามขวนขวายที่จะแกไข
ปรับปรุงทําการงาน เฝาแตรอคอยผลที่จะลอยมา อันนี้ก็จะเปน
ทางแหงความเสื่อม จะเปนการปลอบใจตัวดวยเทวดา หรือจะ
ปลอบใจดวยสุราและการพนัน ก็จะมีผลออกมาคลายๆ กัน

ทีน้ี เมื่อมานึกถึง เมืองไทยเราน่ี มันจะหนักขึ้นไปอีก
เดี๋ยวจะเพิ่มการปลอบใจตัวดวยเทวดาเขามาอีกหนึ่ง ก็เปนสาม 
คือ ปลอบใจตัว ทั้งดวยเทวดา ทั้งดวยสุราและการพนัน ถาอยาง
น้ีก็ไมรูวาจะพัฒนาประเทศกันไดอยางไร

น่ีก็เปนขอคิดตางๆ ท่ีไดเกิดขึ้นมา
อยางเรื่องเทวดาของอินเดีย ทานมีอิทธิฤทธิ์ตางๆ มาก

มายเหลือเกิน เทพเจา ๒ องค อาจจะมารบกัน ยกทัพมามีพล
นิกายเปนแสน เปนลาน เปนโกฎิ ยกทัพมาแลว ก็แสดงฤทธิ์กัน
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เทพองค ก. อาจจะดลบันดาลดวยอิทธิฤทธิ์ใหเทพองค ข. 
ตกจากสวรรคลงไปใตบาดาล เทพองค ข.น้ันตกไปใตบาดาลแลวก็
แสดงฤทธิ์ บันดาลใหตัวใหญโตขึ้นมา สูงจากบาดาลขึ้นมาถึง
สวรรค ตัวใหญมาก ก็จับเทพองค ก. เทพองค ก. ก็เอาพระขรรค
ขวางไปถูกเทพองค ข. เสียงดังเปรี้ยงปราง พระเศียรขาดอะไร
ทํานองนี้ ก็เปนเรื่องตื่นเตนสนุกสนานอัศจรรยคึกคักดี

คนที่นับถือฟงเรื่องเหลานี้ ก็ทําใหลมืความทกุขยากไปได
ช่ัวคราว สนุกสนานตืน่เตน กเ็ลยมคีวามหวงักับเทพเจาผูยิ่งใหญ น่ี
ก็เปนเรื่องของเทวดาที่มีมาในคติของฮินดู

คําประกาศอิสรภาพของมนุษย แหงองคพุทธะ
ในพุทธศาสนา เราก็กลาวถึงเรื่องเทวดาเหมือนกัน ดู

เหมือนวาในสมัยปจจุบันนี้ การเกี่ยวของกับเทวดาชักจะมากขึ้น 
เรานาจะมาพูดถึงทัศนคติทาทีของพุทธศาสนาตอเทวดาใหชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะวา มันตางจากความนับถือของศาสนาพราหมณ
หรือฮินดูอยางไร มิฉะนั้นแลว ชาวพุทธจะไขวเขว การแยกการ
ปฏิบัติใหถูกตอง เปนเรื่องสําคัญมาก

อยากจะยกพุทธพจนขอหนึ่งขึ้นมาอางไวกอน เมื่อพระ
พุทธเจาประสูติ ทานเลาวา พระองคไดเปลงอาสภิวาจา หรือ
วาจาอันอาจหาญ ประกาศวา

อคโฺคหมสมฺ ิ โลกสสฺ, เชฏโหมสมฺ ิ โลกสสฺ, เสฏโหมสมฺ ิ
โลกสสฺ
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แปลวา เราเปนอัครบุคคลแหงโลก เราเปนผูใหญย่ิงแหงโลก 
เราเปนผูประเสริฐสุดของโลก

บางทานวา พระพุทธเจาทําไมไปประกาศพระองคยิ่งใหญ
อยางนี้นะ ท่ีจริงอาตมภาพมองวา น่ีคือ การประกาศอิสรภาพของ
มนุษย

คําตางๆ ท่ีพระพุทธเจาประกาศในอาสภิวาจานั้น แตกอน
โนน เปนคําที่ศาสนาพราหมณเขาใชแสดงความยิ่งใหญของพระผู
เปนเจาทั้งนั้น

หมายความวา กอนพุทธกาลนั้น คนทั้งหลายยอมตนตอ
เทพเจาไปหมด มีแตเทพเปนผูยิ่งใหญ เปนผูสรางโลก เปนผูดล
บันดาลทุกอยาง มนุษยไดแตพากันบูชายัญ บวงสรวงออนวอน
ดวยประการตางๆ ฝากชะตากรรมไวกบัการดลบนัดาลของเทพเจา

เมื่อพระพุทธเจาอุบัติข้ึน พระองคก็ประกาศอิสรภาพวา
มนุษยน่ีแหละสามารถฝกตนใหประเสริฐ เปนพระพุทธเจาที่เลิศยิ่ง
กวาเทพเจาทั้งหลายทั้งหมด เทวดา มาร พรหม ตองบูชาพระพุทธ
เจาทั้งสิ้น น่ีเปนการประกาศอิสรภาพของมนุษย

แตเราไดคติอันนี้หรือเปลา น้ีเปนขอท่ีนาพิจารณา
หลักการในพระพุทธศาสนานั้น ทานเปลี่ยนจากการหวัง

พึ่งเทวดา มาเชื่อกรรม เชื่อกรรมก็คือเชื่อการกระทํา
หมายความวา เราตองการผล ก็ตองทําเหตุ เราเชื่อการ

กระทําไหม มั่นใจในการทําความดีไหม หรือจะเชื่อจะหวังการออน
วอน น้ีเปนเรื่องสําคัญ น่ีเปนจุดตัดสินวาเปนพุทธ หรือเปน
พราหมณ
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ทาทีแบบพุทธตอเทวดา
พระพุทธศาสนาไมไดปฏิเสธเทวดา อันนี้เปนขอท่ีตอง

พิจารณากันอันหนึ่ง แลวก็ไมไดใหเปนปฏิปกษตอเทวดา แตทาน
มีหลักการปฏิบัติท่ีชัดเจนในเรื่องเทวดา คือใหอยูรวมกันกับเทวดา
ดวยไมตรีจิตมิตรภาพ ฐานเพื่อนรวมโลก เพื่อนรวมทุกข รวมเกิด
แก เจ็บ ตาย ดวยกันหมดทั้งสิ้น จะเหมือนญาติ หรือเหมือนมิตร
รวมโลกก็แลวแต แลวทานก็สอนตัวอยางมากมายใหชาวพุทธ
ปฏิบัติใหถูกตองในเรื่องเทวดา แตบางทีเราก็ไมไดสังเกตวาทาน
สอนไวอยางไร

อาตมภาพจะเลาเรื่องที่ทานสอนไวสัก ๓ เรื่อง แลวจะสรุป
เปนขอปฏิบัติของชาวพุทธตอเทวดาได

เรือ่งทีห่นึง่ คอื เรือ่ง มหาชนกชาดก หรอืมหาชนกในทศชาติ
มหาชนก แสดงวิริยบารมี คือความเพียรพยายาม ทานเลาวา

มหาชนกเดินทางไปในเรือเดินสมุทร แลวเรือแตก เมื่อเรือ
แตกกลางทะเลนั้น คนก็ระส่ําระสาย บางพวกก็ไดแตรองไหเศรา
โศก บางพวกก็แสดงความทอแทหมดอาลัยตายอยากในชีวิต บาง
พวกก็ออนวอนเทพเจาที่ตนนับถือขอใหมาชวย แตมหาชนก
โพธิสัตวหากระทําเชนนั้นไม ทานใชปญญาของมนุษยพิจารณาวา 
เมื่อปญหาเกิดขึ้นเชนนี้ เราจะแกปญหาอยางไร แลวทานก็หาทาง
ออก

ในที่สุด ทานก็หาไดทอนไมทอนใหญมาอันหนึ่ง พอเรือ
แตกไมนาน คนอื่นก็ตายหมด แตมหาชนกอาศัยทอนไมน้ันเกาะ
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ลอยไปในทะเล เพียรพยายามวายไปเรื่อยไมรูจักสิ้นสุด จนกระทั่ง 
นางมณีเมขลา เทพธิดาประจํามหาสมุทร ไดมองเห็นและตามดู
พฤติกรรมของทาวมหาชนกนี้วา ทําไมจึงเพียรพยายามอยูไดอยาง
น้ัน แลวก็เลยมาแกลงทดสอบดู นางเทพธิดาถามวา

“ใครนั่นนะ มาเพียรพยายามวายน้ําอยูกลางมหาสมุทร 
ท้ังๆ ท่ีมองไมเห็นฝง ถาขืนพยายามอยางนี้ตอไปไมเห็นจุดหมาย
ก็คงตายเสียเปลา”

มหาชนกโพธิสัตวก็ตอบวา
“เราจะตายก็ไมเปนไร ถาเราไดเพียรพยายามทําหนาที่

ของคนแลว ถึงจะตาย ก็ตายไปอยางไมเปนหนี้ใคร ถาไดทํากิจ
หรือหนาที่ของลูกผูชายแลว จะเปนอยางไร ก็ไมตองเสียใจ ไมตอง
เดือดรอนใจ”

ทานวาอยางนี้ แลวก็โตตอบกันไปมา ในที่สุดนางมณี
เมขลาก็เลยชวยพาขึ้นฝงไป น่ีเปนเรื่องที่ ๑ เดี๋ยวจะสรุปวาทาน
สอนอะไรบาง

เรื่องที่ ๒ มีกษัตริย ๒ เมือง ยกทัพมาตั้งเตรียมพรอมท่ีจะ
รบกัน ตอนนั้นก็มีเสียงเลาลือวา พระฤษีทานหนึ่ง ตั้งอาศรมอยูริม
แมนํ้าคงคา ติดตอกับพระอินทรได แลวก็ถามพระอินทรไดวาเหตุ
การณภายหนาจะเปนอยางไร

ในเมื่อมีเสียงเลาลืออยางนี้ กษัตริยท้ัง ๒ ฝาย ก็อยากจะรู
วาใครจะชนะ ใครจะแพ ก็เลยหาโอกาสลอบไปถามพระฤษีน้ี 
ปรากฏวาไปถามคนละครั้ง กษัตริยฝาย ก. ไปถาม พระฤษีก็นัดให
มาวันนั้น ฉันจะพบกับพระอินทรกอน แลวคอยมาเอาคําตอบ พอ
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มารับคําตอบ ทานก็บอกวา กษัตริย ก. ชนะ ตอมา กษัตริย ข. มา
ถามบาง ฤษีก็บอกวา ทานจะแพ

ทีน้ี กษัตริยฝาย ก.ไดรับคําทํานายวาจะชนะ มาบอกเสนา
ขาทหาร ก็เลยสนุกสนานเพลิดเพลินเลี้ยงดูกันใหญ หมูทหารเมา
มายหลับไหลกันเต็มท่ี ฝายกษัตริย ข. ไดรับคําทํานายวาจะแพ แต
เปนกษัตริยท่ีไมยอมยอทอ ก็เลยยิ่งระวังตัวใหญ เตรียมทหารมาก
ยิง่ขึน้ เพยีรพยายามกระทาํการดวยความรอบคอบ วางแผนอยางดี
ผลท่ีสุด เมื่อรบกันจริง ก็ปรากฏวากษัตริยฝาย ข. ชนะ

กษัตริยฝาย ก. ก็เสียใจ โกรธเคืองพระฤษีมาก วาฤษี
หลอกตม เมื่อหนีทัพไป วิ่งมาผานอาศรมพระฤษี ก็รองตะโกนวา 
ฤษีโกหก

ฝายพระฤษีก็นอยใจวา พระอินทรทําไมมาหลอกเรานะ 
ทําใหเราเสียชื่อในหมูมนุษย รอเวลาพระอินทรลงมา ก็เลยตอวา
พระอินทร พระอินทรก็ใหคติออกมาบอกวา “ความเพียรพยายาม
ของมนุษยน้ัน แมแตเทวดาก็เกียดกันไมได”

น่ีเปนคติทางพุทธศาสนาในเรื่องเทวดาอยางหนึ่ง

เรื่องที่ ๓ มีครอบครัวหนึ่งที่นับถือพุทธศาสนา พระภิกษุท่ี
ตระกูลน้ีบํารุงอยูเปนประจํานั้น ทานไปอยูปฏิบัติธรรมในปา 
เทวดาที่อยูในบริเวณนั้นก็มีความอึดอัดใจ เพราะมีผูทรงศีลทรง
คุณธรรมมาอาศัยอยู ตนอยู จะทําอะไรก็ไมคอยสะดวก ก็เลย
อยากจะแกลง หาทางไลใหพระภิกษุองคน้ีหนีไปเสีย แตตองทําให
ทานเสียศีลกอน จึงจะไลได
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ในที่สุด เทวดาก็ใชวิธีไปบีบคั้นเอาทางครอบครัวที่บํารุง 
โดยไปสิงในรางของลูกชายของตระกูลน้ัน ทําใหคอบิด แลวก็บอก
แกอุบาสกพอบานวา ทานจะตองใหพระภิกษุรูปน้ันทําอยางนั้นๆ
ซ่ึงเปนการทําใหเสียศีล แลวฉันจึงจะออก  อุบาสกเปนผูมั่นคงใน
ธรรมะก็ไมยอมปฏิบัติตาม ลูกฉันจะตายก็ยอมละ แตฉันจะไม
ยอมประพฤติละเมิดธรรมเปนอันขาด ผลท่ีสุด ดวยอานุภาพของ
คณุธรรม ความมัน่ในธรรมของอบุาสกผูน้ัน เทวดากเ็ปนฝายแพไป

เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี ท่ี เปนเศรษฐีใหญในสมัย
พุทธกาล และเปนอุบาสกใหญในพระพุทธศาสนา ซ่ึงเคยเลาแลว 
ก็เหมือนกัน อันนั้นเทวดาที่อยูในเขตบานของทาน มาชวนใหเลิก
ทําบุญทําทานอะไร เศรษฐีก็ไมยอม และขับไลเทวดาออกจากบาน 
เทวดาเดือดรอน ตองไปหาทางคืนดี เอาอกเอาใจทานเศรษฐีตางๆ 
ทานจึงยอมใหกลับเขาไปอยูในบานได

อันนี้ก็เปนคติในทางพุทธศาสนา

จะสรุปทาทีของพุทธศาสนาที่มีตอเทวดา ก็มีดังนี้
ประการที่ ๑ ทานใหเราอยูรวมกับเทวดาอยางมิตร อยางผู

รวมทุกขรวมสุขในโลก ใหแผเมตตา มีไมตรีจิตตอกัน ไมเบียด
เบียนกัน ใหเกียรติตอกัน เคารพนับถือกันเหมือนอยางญาติมิตร 
หรือผูใหญผูนอย แตไมใหไปหวังพึ่งออนวอนกันอยู

มนุษยตองเพียรพยายามทํากิจของตนไป เราตองเพียรทํา
กิจหนาที่ของเราใหเต็มท่ี ไมตองรอการออนวอน หรือหวังพึ่ง
เทวดา ถาเทวดามีคุณธรรมเปนเทวดาดี เขาเห็นควรชวย เขาก็จะ
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มาชวยเอง น่ันก็เปนเรื่องความดีของเขา ถาเทวดาไมดี ไมมีคุณ
ธรรม ไมมีเทวดาดีมาชวย ก็ใหมันรูไป

ก็เหมือนอยางกรณีมหาชนก ทานทําความเพียรของทาน
ไป ไมตองคํานึงถึงเทวดาหรืออะไรทั้งนั้น เห็นโดยเหตุผลวาถูกตอง
ควรทําแนนอน ก็ทําไป นางมณีเมขลาเปนเทวดายังมีคุณธรรมอยู 
อดรนทนไมได ก็ตองมาชวย อันนั้นเปนเรื่องของเทวดาเอง เมื่อเขา
มีคุณธรรม เขาก็มาชวย ไมมีคุณธรรม ก็ไมมาชวย ก็แลวไป

ประการที่ ๒ ท่ีบอกไวชัดในเรื่องที่ ๒ คือเรื่องความเพียร
พยายามของมนุษยน้ัน แมแตเทวดาก็เกียดกันไมได

อาตมภาพไปมองภาพอินเดียแลว ก็นึกถึงชาวยิว เปนเรื่อง
ความคิดคํานึง อาจจริงหรือไมจริงก็เลาใหกันฟง คนยิวนั้นหวังพึ่ง
การกระทําของมนุษย แตคนอินเดียหวังพึ่งการกระทําของเทวดา 
รอคอยการชวยเหลือของเทวดา

หวังพึ่งการกระทําของมนุษยอยางไร คือหวังพึ่งตัวเอง ได
ทราบจากคนที่ไปเมืองยิวมาวา คนเมืองยิวเขาฝกกันมาอยางดี 
ทุกคนทําไดทุกอยาง จะเปนผูหญิงหรือผูชายก็ตาม ถาลงเรือก็ขับ
เรือได ถาขึ้นรถก็ขับรถได ข้ึนเคร่ืองบินก็ขับเครื่องบินได มีกรณี
ตองมีชาง ตองซอมอะไร ทําไดทุกอยาง หมายความวา คนเดียว
ทําไดเหมือนกับคนชาติอื่น ๑๐ คน เพราะฉะนั้น รบกับคนชาติอื่น
มีกําลังมากกวา ๑๐ เทา ๒๐ เทา เขาก็เอาชนะได

ท่ีจริง ยิวนับถือเทวดาเหมือนกัน แตเทวดาคือ พระยะโฮวา 
ทานใหแผนดินแหงสัญญาไวในกาลภายหนาอีกนาน ทีน้ีจะมา
ชวยในอีกกี่พันป กี่หมื่นป ก็ไมรู ตอนนี้เธอตองชวยตัวเองไปกอน 
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เพราะฉะนั้น พวกยิวก็ตองชวยตัวเอง ก็เลยทํากันเต็มท่ี ใชความ
เพียรของมนุษยอยางสุดกําลัง ไมรอความหวังจากเทวดา

จุดสําคัญก็คือ มนุษยตองเพียรพยายามดวยตนเอง หวัง
พึ่งการกระทําของตน พระพุทธศาสนาสอนไวแลว ใหเชื่อการ
กระทํา ไมใชไปหวังพึ่งออนวอนพระเจาอยู

ประการที่ ๓ ในเร่ืองการปฏิบัติตอเทวดาก็คือ ในบรรดา
เทวดาทัง้หลายนัน้ อาจจะมเีทวดาทีไ่มมคีณุธรรม เทวดามจิฉาทฏิฐิ
เปนตน พวกนี้อาจจะมาลอหลอกมนุษย ใหมนุษยประพฤติผิด
ธรรม หรือวามาชวยเหลือมนุษยเพียงหวังเครื่องเซนสังเวย เปนตน 
ถาหากเปนเชนนี้ ชาวพุทธก็ไมยอม

ตองถือวาธรรมะเปนสําคัญ ยึดเอาหลักการไว ไมยอมแม
แตเทวดา ถาหากเขาประพฤติผิดธรรม

น้ีก็เปนคติของพระพุทธศาสนาในเรื่องเทวดา ซ่ึงเราไมได
ปฏิเสธความมีอยู แตวาสอนใหปฏิบัติใหถูกตอง

อยากพูดอีกอยางหนึ่งคือ ความจริงบทบาทของเทวดานั้น 
ก็คลายกับบทบาทของผูใหญ ในสังคมนั้นก็มีผูใหญและผูนอย ใน
แงหนึ่งผูใหญก็เปรียบเหมือนเทวดา แตแบงออกไปก็มีผูใหญท่ีเปน
แบบเทวดาฮินดู กับผูใหญแบบเทวดาพุทธ

ถาเปนผูใหญแบบเทวดาฮินดู ก็เปนผูใหญแบบท่ีมองหา
เครื่องเซน อาจจะไมตองเปนเคร่ืองเซนสินบนอะไร อยางออนๆ ก็
อาจจะเปนการเอาอกเอาใจการพะเนาพะนอ แคน้ีกถ็อืเปนเทวดารอ
เครือ่งเซน เรียกวา เทวดาแบบฮินดู
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ทีน้ี เทวดาแบบพุทธเปนอยางไร เทวดาแบบพุทธนั้น ก็
คอยดูแลสอดสองวา มีใครทําความดีบาง ใครทําความดี ก็เขาไป
โอบอุมสนับสนุน ไมตองรอใหเขามาพะเนาพะนอเอาใจ

เหมือนอยางเรื่องมหาชนก ก็เปนตัวอยางที่ไดสอนแลววา
บทบาทของผูใหญในทางพุทธเปนอยางไร เทวดาที่ดีตองคอยสอด
สองมนุษยท่ีทําความดี แลวไปชวยเหลือเขาเอง ไมใชรอใหมนุษย
ไปออนวอน หรือเซนสรวงสังเวยเอาอกเอาใจ

เพราะฉะนั้น ผูใหญก็เชนเดียว ถาเราถือเทวดาตามคติ
ฮินดู ตอไปผูใหญของเราก็จะเปนแบบเทวดาฮินดู คือเปนผูใหญท่ี
รอการเอาใจ แตถาเราปฏิบัติใหถูกตามหลักพุทธศาสนา เราก็จะมี
ผูใหญในสังคมประเภทที่คอยสอดสองการกระทําความดีของผู
นอย แลวไปชวยโอบอุมสนับสนุน

ความจริง เรื่องนี้ก็เปนวงจรปฏิจจสมุปบาท มันยอนกลับ
ไป แลวก็ยอนกลับมา ถาหากวามนุษยน้ันคอยจะหวังพึ่งเทวดา 
เซนสรวงบูชา ตอมาเราก็จะมีเทวดาชนิดที่ชอบเครื่องเซน หรือ
เทวดาที่ชอบเคร่ืองเซนก็จะมาอยูใกลมนุษย เทวดาดีๆ ท่ีจะชวย
เหลือผูมีคุณธรรม ก็อาจจะหนีหายไป หรือเขามาไมถึง มันเปนวง
จรกลับไปอยางนี้

ทีน้ี เมื่อเทวดามาคอยรอเครื่องเซน แลวจึงจะชวย ก็ยิ่งทํา
ใหมนุษยยิ่งเซนสรวงมากยิ่งขึ้น แลวเทวดาก็ชวยดวยเห็นเครื่อง
เซน ไมใชชวยดวยเห็นความดี  แลวมนุษยก็บนกันหาวาทําดีแลว
ไมไดดี  คนไมทําดีก็ไดดี วิปริตไปหมด
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ฉะนั้น จึงตองหาทางที่จะแหกวงลอมทําลายวงจรปฏิจจ-
สมุปบาทแบบนี้ออกไปเสีย

ในสังคมเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกัน เมื่อผูใหญรอการเอาอกเอาใจ
ก็จะมีผูนอยประเภทไมชอบทําการทํางาน ก็อยากมาคอยเอาใจผู
ใหญ ผูนอยชอบเอาใจผูใหญ ตอมาเราก็จะไดแตผูใหญท่ีรอคอย
การเอาอกเอาใจของผูนอย มันกลับไปกลับมา

ทีน้ี จะแกจุดไหนก็แกไดท้ังสิ้น มันก็ทําใหวงจรนี้ขาดไป
ท้ังหมดนี้เปนคติตางๆ เกี่ยวกับเรื่องเทวดา แตโดยสรุปก็

ถือวา อาตมภาพไดไปอินเดียมา ซ่ึงอินเดียนี้ก็เปนดินแดนแหง
แสนโกฏิเทวดา

กอนพุทธกาลนั้น เทวดายิ่งใหญมาก ก็เปนเจานายมนุษย 
ครั้นมาถึงพุทธกาล พระพุทธเจาไดทําใหเทวดาลงมาเปนมิตรของ
มนุษย มาอยูรวมกันฉันมิตร

ครั้นภายหลังพุทธกาล ตอมาอีกไมนาน เทวดาก็เริ่มขยาย
จํานวนมีมากมายขึ้น แลวก็มีความยิ่งใหญมาก จนกระท่ังในที่สุด 
แมพระพุทธเจาเองก็ไดกลายเปนนารายณอวตารปางหนึ่งไป เมื่อ
พระพุทธเจากลายเปนเพียงอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ ผลท่ี
สุด ศาสนาพราหมณหรือเทวดา ก็เลยเบียดพุทธศาสนาตกจาก
ประเทศอินเดียไป อยางที่เปนอยูในปจจุบันนี้

วาระตอไป ก็ตองมาดูกันวา ประเทศไทยเรานี้กําลังเดิน
ทางไปในวิถีเดียวกับอินเดียหรือเปลา ถาเปนเชนนั้น พุทธศาสนาก็
อาจถูกเทวดาเบียดตกไปจากแผนดินไทยเชนเดียวกัน
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น่ีเปนคติท่ีอาตมภาพวา เอาเรื่องเดียวก็พอ ในการที่ไดไป
อินเดีย ขอใหมาชวยกันคิดวา ทําอยางไรจะใหเราปฏิบัติกันไดถูก
ตองในเรื่องของเทวดานี้ เปนตน ซ่ึงมีความหมายรวมมาถึงการ
ปฏิบัติตอการอยูรวมกันระหวางผูใหญกับผูนอยในสังคมดวย

เมื่อปฏิบัติไดถูกตองแลว มนุษยก็จะอยูดี และเราก็จะชอบ
ใหเทวดาเปนผูรักษาคุณธรรมของเทวดาไวไดดวย

เมื่อไดมาพูดถึงตรงนี้ ก็เปนเวลาพอสมควร
ในที่สุดนี้ อาตมภาพขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัย

ใหพรแดทานผูสนใจใฝธรรมทุกทานในที่ประชุมน้ี ขอจงเปนผูงอก
งามดวยคุณธรรม และเจริญดวยประโยชนสุขจากการปฏิบัติธรรม
โดยทั่วกันทุกทาน เทอญ



ภาคผนวก
คําปรารภ ในการพิมพครั้งที่ ๑

เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๘ในชวงระหวางวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ถึง ๑๕ 
มีนาคม ขาพเจาไดมีโอกาสเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถานและเยี่ยม
ชมสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแหงในประเทศอินเดียเปน
คร้ังแรก

การเดนิทางครัง้นี ้ เกดิจากกศุลเจตนาของโยมคณุหญงิกระจางศรี
รักตะกนิษฐ ซึ่งมีความประสงคจะใหขาพเจาพักผอนจากศาสนกิจ 
ดวยการเดินทางจาริกที่หวังวาจะเปนประโยชนเกื้อกูลแกศาสนกิจใน
ภายหนาตอไปดวย โยมคุณหญิงกระจางศรีไดอาราธนาและจัดเตรียม
การตางๆ สําหรับการเดินทางอยางพรั่งพรอมทุกประการ พรอมกันนั้น
คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ก็ไดอุปถัมภในดานพาหนะคาเครื่องบิน
โดยสารทั้งหมด

ในการเดนิทาง นอกจากพระภกิษ ุ๒ รูป คือ พระถวลัย สมจตฺิโต
และขาพเจา พรอมดวยคณะญาติโยม ๑๐ ทาน ที่เดินทางไปจาก
ประเทศไทยแลว ยังมีพระภิกษุและคฤหัสถชาวไทยอีกหลายทาน ที่
กําลังศึกษาอยูในประเทศอินเดีย รวมสมทบเดินทางบุญจาริกดวย
โดยหลายทานไดรวมเดินทางเพียงบางสวน ทานที่รวมเดินทางดวย
ตลอด คือ พระครูปลัดทวี กิตฺติปฺโ Ph.D. แหงมหาวิทยาลัยฮินดู
พาราณสี ซึ่งเปนผูอํานวยการการเดินทางและจัดเตรียมอํานวยความ
สะดวกทุกอยาง

ณ พุทธสังเวชนียสถาน และสถานที่สําคัญหลายแหงที่ไปถึง 
นอกจากคณะเดินทางจะไดทําวัตรสวดมนต และเจริญจิตตภาวนา
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แลวขาพเจาไดกลาวธรรมกถาที่สมควรแกสถานที่นั้นๆ ดวย เพื่อเปน
เครื่องเจริญศรัทธาและเพิ่มพูนธรรมสุตะแกคณะบุญจาริกยิ่งๆ ข้ึนไป

ภายหลังการเดินทางกลับถึงประเทศไทยแลวโยมบางทานมี
จิตศรัทธาที่จะจัดพิมพธรรมกถาที่กลาวขางตนนั้นเผยแพร โดยเฉพาะ
คุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ประสงคจะพิมพเปนธรรมบรรณาการใน
วันทาํบญุอายมุงคลครบรอบวนัเกดิของทาน ณ วนัที ่ ๑๗ มถินุายน 
๒๕๒๘

ทางดานตนฉบับ คุณพนิตา อังจันทรเพ็ญ ไดมีฉันทะและ
ความเสียสละชวยรับภาระจัดการลอกธรรมกถาทั้งหมดจากแถบ
บันทึกเสียง พิมพดีดตนฉบับที่ตรวจแกเสร็จแลว และดําเนินการสง
เรียงพิมพ พรอมทั้งจัดอารตเวิรคไวเสร็จเรียบรอยนับไดวาพรอมที่จะ
จัดพิมพได

อยางไรก็ตาม ขาพเจาเองไดมีความคิดวา ควรจะจัดทํา
หนังสือ “ตามทางพุทธกิจ” นี้ใหมีเนื้อหาสาระสมบูรณ และสําเร็จ
ประโยชนแกผูอานมากที่สุด โดยเฉพาะใหความรูเกื้อกูลผูจะเดินทาง
ไปนมัสการสถานที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาในอินเดียใหมากที่สุด 
จึงดําริวาจะรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาเพิ่มเติมเขาในหนังสือนั้นใหมี
หมวดตอนตางๆ วาดวยความรูทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเกี่ยว
กับสถานที่นั้นๆ พรอมทั้งพระสูตรและพระพุทธพจนตางๆ ที่ตรัส ณ 
สถานที่เหลานั้น จึงร้ังรอการจัดพิมพไวกอน เพื่อจัดทําตนฉบับสวนที่
จะเพิ่มใหสมบูรณ แคปรากฏวางานตางๆ ไดประดังทวมทน จนไมมี
เวลาที่จะเขียนสวนเพิ่มเติมตามที่คิดหมาย ในที่สุดวันเกิดของคุณโยม
หมอจรูญ ผลนิวาส ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็ผานพนไปโดยมิไดมีการตี
พิมพหนังสือตามทางพุทธกิจ

บัดนี้ วันเวลาไดลวงเลยไปอีกถึง ๓ ปเศษ จนผานพนวันเกิด
ของคุณโยมหมอจรูญ ผลนิวาส ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยที่ระหวางนี้
ขาพเจาก็ยังไมมีเวลาและโอกาสที่จะเขียนเพิ่มเติมเนื้อหาตางๆ ที่ได
ดําริไว ในที่สุดจึงคิดวา ไมควรรอเวลาตอไปอีก ควรจัดพิมพธรรมกถา
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สวนที่มีอยูแลวนั้นออกไปครั้งหนึ่งกอน ตอไปภายหนาเมื่อมีเวลาเขียน
เพิ่มเติม จึงคอยจัดพิมพฉบับสมบูรณใหมภายหลังเมื่อตัดสินใจดังนี้
แลว จึงไดร้ือฟนงานเฉพาะสวนธรรมกถาเหลานั้นขึ้นมาดําเนินการตอ 
และจัดพิมพจนสําเร็จเปนรูปเลมดังปรากฏอยูนี้

อนึ่ง ในระหวางการจัดพิมพหนังสือนี้ยังคางอยู โยมมารดา
ของขาพเจาไดถึงแกกรรมลง ตอมา บุตรธิดา ไดตกลงกันวา จะจัดงาน
ปลงศพของทานในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ พรอมทั้งจะจัดพิมพ
หนังสือเปนธรรมทาน และเปนอนุสรณแหงงานจํานวนหนึ่งดวย เมื่อ
พิจารณาเลือกหนังสือที่จะพิมพในโอกาสนั้น ก็เห็นวาหนังสือ “ตาม
ทางพุทธกิจ” มีเนื้อหาสาระเหมาะกับงานเพราะนอกจากเปนเรื่องเกี่ยว
กับองคพระพุทธเจาและพุทธธรรมอันเปนที่เคารพบูชาแลว เนื้อความ
สวนใหญก็เปนเรื่องเลา มีธรรมสอดแทรกหรือบรรยายสลับซึ่งไมยาก
สําหรับผูอานทั่วไป ควรแกการเผยแพรในวาระเชนนี้จึงตกลงพิมพ
หนังสือ “ตามทางพุทธกิจ” เปนหนังสืออนุสรณสําหรับงาน …

พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต)
 สิงหาคม ๒๕๓๑
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